
الربيع
لصيانة السيارات

زنا
مي

نا ت
مات

خد

أشجان



:About usمن نحن
أنشأت ورشة الربيع في عام 1980 على مساحة 200 م 2 ، حيث 

بدأت العمل بثالثة عمال وميكانيكي واحد فقط.
وفي عام 1990 ، توسعت خدمات ورشة الربيع، واصبحت تقدم 

خدمة إلى 21 شركة ذات أنشطة مختلفة.
الربيع عمل تطوير جوهري عن  ، قررت شركة   2001 وفي عام 
وهم  بالمملكة  رئيسية  مدن  ثالث  لتغطية  التوسع  طريق 
جميع  تصليح  لتشمل  الخدمات  وزيادة  والخبر؛  وجدة  الرياض 

أنواع السيارات.
وفي عام 2014 ، أصبحت الشركة تحمل اسم- شركة أشجان 
للمركز،  م2   1600 متوسطة  بمساحة  للسيارات-  الربيع 

ومتوسط  "30" عامل.

Al Rabie workshop was established in 1980. We started 
with one mechanic and three workers only. In 1990 Al 
Rabie workshop expanded to offer its services to 21 
companies in different fields. 
In 2001, Al Rabie Company made a comprehensive 
expand when we decided to cover the main three cities of 
the kingdom: Riyadh, Jeddah and Al Khobar repairing all 
kinds of vehicles. 
In 2014 the company name changed to become Ashgan Al 
Rabie Auto. Every workshop was expanded to contain 30 
workers over a space of 1600 m2. 

لماذا نحن األفضل؟

سرعة تشخيص 
األعطال

احدث األساليب 
وأجهزة الفحص

Latest check 
equipment and 

technologies

Fast diagnosis 

Well experienced 
engineers 

All services 
in one place 

جميع الخدمات 
في مكان واحد

مهندسون وفنيون 
أصحاب خبرة

Why we are the best?
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الصيانة الدورية

دهان السياراتخدمات اإلطاراتالتشخيص بالكمبيوتر

خدمات النظام الكهربيخدمة البطارية
Periodic Maintenance

Computer Diagnostic TechniquesTire ServicesCare Paint

Battery ServicesElectrical System Services
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 :Visionالرؤية

:Missionالرسالة

تقديم خدمة مميزة للشركات والعمالء 
وفي اسرع وقت وبأقل التكاليف.

Provide unique, fast and cheap services to our 
clients, corporates and individuals. 

على  والحفاظ  المميزة  والخدمة  األداء 
عمالؤنا شركاؤنا في النجاح

Our clients are our success partners. We do 
our best to offer them the best services ever. 

خطوات الصيانة
Maintenance steps 

تشخيص األعطال بدقة

 Diagnosis 

الصيانة الكهربائية

Electric maintenance 

فحص اإلطارات

Tiers check 

صيانة الماكينة  والزيوت

Engine oil chick 

صيانة المكيف

AC maintenance

الفحص النهائي للسيارة

Overall car check

سرعة اإلنجاز في تقديم الخدمة :TARGETSاألهداف

Fast services 

High quality services 
تحقيق معدالت أداء عالية

الحفاظ على عمالؤنا وعلى 
مستوى خدمة مميز

Maintain high level 
of services 
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Periodic Maintenance

اإلطارات  وفحص  الزيت  تغيير  إجراءات  تتعدى  فهي  وتأثيرًا.  فاعليًة  الصيانة  أنواع  أكثر  من  الوقائية  الدورية  الصيانة  تعتبر 
الهواء والبطارية والمكابح ولمبة عيوب المحرك  الرئيسية بالسيارة، بما في ذلك مكيف  لتشمل فحص كافة األنظمة 
وناقل الحركة. كما تشمل أيضًا فحص الكمبيروتر الشامل للتأكد من أن نظام التبريد والنظام الكهربي، ومجموعة 

التعليق واتزان الكفرات والكثير غيرها تعمل بكفاءة عالية.

Preventive Maintenance is one of the most effective Types of maintenance. It goes beyond regular services of oil 
change and tires pressure check to include general check on vehicle systems such as air conditioning, battery, brakes, 
warning lights and transmission. It includes also general check for the engine and over all computer diagnosis to 
make sure that cooling system, electrical system, suspension and tires balancing system are all ok.

الصيانة الدوريةالصيانة الدورية
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خدمة المكابح:

Brake Service:

المركبة وقائدها. نحن هنا نقوم  الحفاظ على سالمة  المكابح بشكل صحيح للسيارة هي من أهم عوامل  إن صيانة 
بدورنا على أكمل وجه لفحص وإصالح للمكابح.

Proper brake maintenance is the most important thing to keep you drives safe. Here, we do our best to take 
care of your brakes.
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Battery Services:

باستخدام  للبطارية  التوقعي  اآللي  االختبار  البطاريات بشكل متكامل وهذا يشمل  نقدم في مراكزنا خدمات صيانة 
أحدث المعدات التكنولوجية والصيانة اآللية للبطارية وتنظيف البطارية واستبدالها.

We Offer in our centers integrated maintenance services for vehicles batteries. This includes automatic 
battery testing with state-of-the-art technology, battery maintenance, battery cleaning and replacement.

خدمة البطارية:الصيانة الدورية
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خدمة تصليح مكيف الهواء:

Air conditioning repair service:

نحن نقوم بفحص دورة المكيف بشكل كامل الكتشاف المشكلة وذلك باالعتماد على أفضل أجهزة قياس الضغط في 
تمديدات المكيف ومن ثم نقوم باإلصالح وإعادة تعبئة المكيف بغاز الفريون.  

First, we check all the AC system to diagnose the problem using the latest pressure measuring devices. Then 
we do the repair and refill the Freon gaz. 
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Electrical System Services:

تستخدم مراكزنا أحدث األجهزة التشخيصية إلصالح مشاكل الكهرباء الخاصة بالسيارة. فنحن متخصصون في إصالح كافة 
المشكالت الكهربية في السيارات بداية من مشاكل النوافذ الكهربائية مرورًا بلوحة العدادات وصوالً إلى البطارية.  

Our centers depend on state of the art devices to repair and maintain electric problems. We are specialized 
in repairing all car problems starting from car windows to dashboard to batteries. 

خدمات النظام الكهربي:الصيانة الدورية
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خدمات الثالجات والبرادات:

Refrigerator services:

لدينا خبرات متطورة في إصالح أنظمة الثالجات والبرادات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل.

We have advanced experience in repairing refrigerators and cooling systems for trucks and transportation 
vehicles.
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Computer Diagnostic Techniques:

أصبح الكمبيوتر يتدخل في إدارة وتشغيل معظم أنواع السيارات الحديثة حيث بدأ يتدخل في كثير من وظائف المحرك 
بل والتحكم في كثير من الوظائف األخرى في السيارة. لذا كان من المهم أن نزود مراكزنا بأحدث التقنيات التي يمكنها 

التعامل مع أعقد أنظمة الكمبيوتر الموجودة في السيارات وإصالح أعطالها.  

Most of modern cars now depend on computer in operation and control different functions. This why, we 
provided our centers with the latest technologies that enable us to deal with the most complicated computer 
systems in vehicles and repair them. 

التشخيص بالكمبيوتر:الصيانة الدورية
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خدمات مجموعة التعليق:

Suspension group Services:

الدعامات الخلفية واألمامية- ووحدات التعليق هذه تتضمن وحدة امتصاص الصدمة والمساعدين:
أذرع التحكم ووصالت التعليق.

الوصالت الكروية وقضبان الربط.
المحامل ومواقع التسرب.

Front and rear bars: these suspension units include shock absorber and coil springs.
Control arms and Suspension Joints 
Ball-joints and connecting bars
Bearings and leakage spots 
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Tire Services:

نقدم كافة الخدمات المتعلقة باإلطارات والفحص واالستبدال والترصيص والميزان.

We provide all services related to Tires such as inspection, replacement, balancing and alignment.

خدمات اإلطارات:
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خدمة السمكرة:

Denting services:

إن خبراتنا الطولية في مجال السمكرة والتقنيات الحديثة في التعامل مع السيارات المصدومة تمكننا من إصالح سيارتك 
وإعادتها كالجديدة. 

Our latest denting techniques with the long experience in dealing with cars body problems enables us to 
restore your car same as new.  
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إصالح وسائد السالمة الهوائية:

Repair Airbags:

نقوم بإصالح وسائد السالمة الهوائية بعد انطالقها نتيجة التعرض لحادث.

We repair deployed airbags after accidents. 
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Care Paint:

نقدم أفضل خدمات الدهان بأدي عمالة محترفة ومميزة في هذا المجال. وتمتاز المراكز بوجود أفران دهان جديدة وعمالة 
من أصحاب الخبرة الطويلة في المجال.  

In our centers we offer the best car paint services on hands of group of professionals. The centers are 
provided with new painting booths.  

دهان السيارات:
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السمكرة بدون دهان:

Paint less dent repair (PDR):

السمكرة بدون دهان هي طريقة إلزالة الخدوش البسيطة والضربات دون إزالة طالء السيارة. ويتم ذلك باستخدام أدوات 
ومعدات متخصصة جميعها متوفرة في مراكزنا إلصالح كافة أجسام السيارات الحديد وااللمنيوم.

Paint less dent repair is a way to remove minor dents and scratches removing the car paint. In our centers 
we provide these services to metal and aluminum vehicle bodies.

شركاؤنا في النجاح
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Full Information:

نحتفظ بكافة المعلومات عن عمالئنا والسيارات التي قمنا بإصالحها 
في سجل كامل يحتوي كافة المعلوملت والبيانات واإلصالحات التي 
أنواع  كل  عن  الدقيقة  المعلومات  لنا  يوفر  مما  سيارة.  لكل  تمت 

السيارات والمشكالت التي قد تطرأ عليها.

We keep reports about the cars repaired in our centers. This 
enables us to know all information about car models and the 
problems that could occur with it. 

معلومات كاملة:الصيانة الدورية

خطوات إجراءات الصيانة
Repair steps

مراجعة أوراق الحادث وتحديد 
مكان اإلصالح والتصوير

Check accident reports to define 
repair areas with taking photos

البدء في السمكرة واإلصالح والدهان

 Start with denting and painting

رفع ملف الحادث والصور إلى الجهة 
المسؤولة لالعتماد والموافقة

Report to traffic department 
to get approval. 

تقدير تكلفة الحادث شامل 
قطع الغيار

Estimate maintenance and 
spare parts cost

E

غسيل وتلميع السيارة
Car wash & polish  

الفحص النهائي للسيارة 
)كهرباء - ميكانيكا- ميزان(

Final check for electricity, 
engine and alignment

تسليم العميل

The car is ready to be 
delivered to the client. 
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Al Rabie 
Automotive Workshop

Ashjan

ARAC

مراكزنا موزعة على كل من: 
Our centers:Riyadh – Al Faisaliah – Al Owaidah District

Tel: 011/ 4480216


















