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بجودةمعتمدينمدربينقبلمنوالزكاةوالضرائباألعمالمجالفيالتدريبيةالبرامجتقديمفيللتدريبالركازحلولمركزيختص
.المملكةمناطقجميعفيالمختلفةللمنشآتعاليةوفعالية

مقدمة

At Al Rikaz solutions training center, we specialize in providing high-quality training in business, tax, Zakat,
and training services by certified training team to business organizations in all regions of the Kingdom.

لالذيوالماليالمحاسبيالتدريبمعاييرأفضلنقدمالركازحلولفي السوقالحتياجاتقعميوفهمدقيقتحليلعلىبناءُيفصَّ
المجاليفوالعمليةالعلميةوالممارساتاألدواتبأفضلمتدربيناتجهيزنضمنكيالتدريبمنهجياتأحدثنتبع.السعودي

المنشآتأهدافتحقيقعلىتعملالتيالماليةإداراتهمفيتنفيذهالهمليتسنىوالمحاسبيالمالي

At Al Alrikaz Solutions, we offer top notch financial training, which is customized based on an in-depth
analysis of the Saudi market and on a thorough understanding of the market needs. Our training methodology
ensures that our trainees are equipped with the best accounting practices and are enabled to implement them
in their organizations to achieve their financial departments goals and objective.



اع المّعرفة الم هنيةُصنَّ

KNOWLEDGE PROFICIENCY MAKERS

ك، نحن لدينا فريق من الخبراء المؤهلين في الجوانب المالية والزكاة والضريبة وهدفهم تحقيق النجاح لمنشأت
.ملتزمون بإرضاء عمالئنا من خالل الموثوقية والشفافية والكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة

We have a team of highly qualified experts in Zakat, Tax and finance dedicated to your success. We 
are committed to our customers satisfaction through reliability, transparency, efficiency, and 
providing high-quality services.



Vision-الرؤية 

To be a leading Training Provider in the Kingdom of 
Saudi Arabia, specialized in serving and empowering 
growth and development of professionals. 

دية، أن نكون مركز تدريبي رائد في المملكة العربية السعو
ي متخصص في خدمة وتمكين نمو وتطوير المهنيين ف

.مختلف المجاالت



لى من خالل التعلم المدمج والتقنيات المستخدمة، نهدف إ
ذلك زيادة كفاءة األفراد والمنشآت وتطوير مهاراتهم، ويتحقق

:من خالل

إنشاء برامج تدريبية متميزة▪
عملي أن نصبح مركز للتدريب والتطوير يوفر التدريب ال▪

.داخلياً وخارجياً 
ية مع إلتقان المواد التدريب( بمهارات متعددة)تأهيل األفراد ▪

ية التركيز بشكل خاص على الجوانب المالية والمحاسب
.والزكاة والضرائب

الخبرة توفير برامج تمكن الخريجين الجدد من بناء مستوى▪
المطلوب في السوق وخاصًة في الجوانب المالية 

والمحاسبية والزكاة والضرائب لزيادة فرص التوظيف
.السريع

العربية توفير تدريب الزكاة على المستوى اإلقليمي للدول▪
التي تعمل على تطوير ممارسة الزكاة سواء كانت 

.مؤسسات وهيئات حكومية أو القطاع الخاص

Mission-المهمة 

Through blended learning and technologies, we aim to 
empower people to maximize the efficiency and 
elevation of their skill sets. This is achieved by:

▪ Creating prime training programs
▪ Positioning ourselves as a training and development 

hub that provides hands on training internally and 
externally.

▪ Qualifying Individuals (of multiple skill levels) to 
master proficiency in training subjects with special 
focus on Zakat and Taxation.

▪ Providing programs that enable fresh graduates 
build the market-desired expertise level in zakat and 
taxation to maximize chances of fast employment.

▪ Providing zakat trainings at a regional scale to Arab 
countries that are developing the Zakat practice, 
whether governmental institutions and authorities, 
or private sector entities.



Core Values-قيمنا األساسية 

• Leadership: Positioning our role as information 
providers and leaders to take part in creating a better 
future for our country. 

• Quality: Quality standards are the core driver of 
everything that we do. 

• Integrity: Consistency within our company values, 
business ethics and national vision alignment. 

• Impact: To achieve maximum potential impact on the 
communities we serve maximize desired outcomes. 

• Innovation: Innovation is a focal constituent of our 
designed and delivered training solutions 

• Collaboration: Building opportunities to communicate, 
collaborate, and partner within the training business 
community. 

• Respect: Creating mutual respect is key for a long 
term and healthy relationship with all our stakeholders.

• Passion: We are driven by our passion towards 
creating the value to all beneficiaries of service 
offerings and eco system.

ة تحديد دورنا كمزودي معلومات وقادة للمشارك: القيادة•
.في خلق مستقبل أفضل للوطن

م معايير الجودة هي المحرك األساسي لكل ما نقو: الجودة•
.به

االتساق في قيم شركتنا وأخالقيات العمل : النزاهة•
.ومواءمة الرؤية الوطنية

ات التي تقديم أقصى تأثير محتمل على المجتمع: التأثير•
.نخدمها لتحقيق أقصى قدر من النتائج المرجوة

االبتكار عنصر محوري في حلول التدريب : االبتكار•
المصممة والمقدمة لدينا

ل بناء فرص للتواصل والتعاون والشراكة داخ: التعاون•
.مجتمع أعمال التدريب

ويلة خلق االحترام المتبادل هو المفتاح لعالقة ط: االحترام•
.األمد وصحية مع جميع أصحاب المصلحة لدينا

يدين يقودنا شغفنا لخلق قيمة لجميع المستف: الشغف•
.من عروض الخدمات والنظام البيئي



يقدم مركز حلول الركاز للتدريب 
مجموعة واسعة من الخدمات 

نا خبراء لدي. التدريبية لألفراد والمنشآت
في العديد من المجاالت ويسعدنا 

.مساعدتك في تلبية متطلباتك

خدماتنا

Al Rikaz solution training center 
provides a wide range of 
training services to individuals 
and organizations. We have 
experts in several fields and 
would be happy to help you 
with your requirements.

Our Services



نموذج طرق التدريب
يم يسعى مركز حلول الركاز للتدريب لتقد

من حلول تدريبية على مستوى عالمي، نض
دائماً أن تكون برامجنا مواكبة ألحدث 

المعايير وأن منهجيتنا مصممة لتكون 
يد بديهية وتفاعلية، لدينا الخبرة لتحد

دك األسباب الجذرية لمشاكل عملك وتزوي
الستفادة باستراتيجية تدريبية حول كيفية ا

.من الفرص

Training methodologies Model
For years, Al Rikaz solution training center always 
keen on delivering world-class training solutions. 
We always ensure that our trainings are up-to-date 
with the latest industry standards and our 
methodology is designed to be intuitive and 
interactive. We have the expertise to identify the 
root causes of your business problems and provide 
you with a training strategy on how to capitalize 
opportunities.

طرق التدريب
اسب نحدد طرق التدريب لدينا ونصممها لتن
احتياجاتك، في الركاز، نقدم مجموعة 

متنوعة من أساليب التدريب لمساعدتك
أساليب نستخدم. على تحقيق أفضل النتائج

ن والفرق التدريب التالية للمديرين والمشرفي
نمذجة ولعب األدوار، والتعليمات -

، المبرمجة، والتدريب القائم على األلعاب
والتدريب الداخلي، والتوجيه والتدريب

المهني، والمحاكاة، والتدريب القائم على
.التحفيز، والمحاضرات الحضورية

Training Methods
We design our training methods to suit your needs. 
At Al Rikaz, we offer a diverse range of training 
methods to help you achieve the best results. We 
use the following training approaches for managers, 
supervisors, and teams Role modeling, role play, 
programmed instructions, game-based training, 
internship, job shadowing, mentoring and 
apprenticeship, simulation, stimulus-based training, 
and lecture.

Training methodologies and Methods-منهجيات وطرق التدريب 



Training Programs-برامج التدريب  

برامج الضرائب والزكاة
دة يمكن لمركز حلول الركاز للتدريب مساع
حقيق فريقك وتزويدك بالتدريب واألدوات لت

أقصى استفادة من الضرائب والزكاة من
فية خالل برامجنا التفاعلية، ستتعلم كي

ا، حساب الزكاة لمنشأتك، وكيفية دفعه
.والمزيد

Tax and Zakat Programs
Al Rikaz solution training center can help your team 
and provide you with the training and tools to 
make the most of your taxes and zakat. With our 
interactive programs, you'll learn how to calculate 
zakat for your company, how to pay it, and more..

برامج تطوير األعمال
لة نعلم أن وقتك ثمين وأنك دائًما في حا

ا ، من خالل برامج تطوير األعمال لدين. حركة
سواء -ك يمكننا توفير برنامج يلبي احتياجات

ك أو كنت تبحث عن تجديد سريع لمعلومات
.هنيةترغب في المضي قدًما في حياتك الم

البرامج المالية
م برامج يفخر مركز حلول الركاز للتدريب بتقدي

التدريب المالي لرواد األعمال الطموحين، 
لك تتضمن البرامج كل ما تحتاجه لبدء عم

الخاص بدءاً من تطوير خطة عمل إلى فهم
.الجانب القانوني، وكل شيء بينهما

Business Development Programs
We know that your time is precious and that you’re 
always on the move. With our business 
development programs, we can provide a program 
for your need – whether you’re looking for a quick 
refresher or want to go ahead with your career.

Financial Programs
Al Rikaz solution training center are proud to 
introduce our Financial Training Program for 
aspiring entrepreneurs. The program includes 
everything you need to start your own business, 
from developing a business plan to understanding 
the legal side of things, and everything in between.



المدير العام–عبد المحسن القحطاني

فريقنا المهني 

ركاز حلول الهو المدير العام لمركز عبد المحسن القحطاني 
عاماً، اكتسب 33حياته المهنية الواسعة تزيد عن . للتدريب

ومدرب, خبرة واسعة في جميع مجاالت الزكاة والضرائب
.TVTCمعتمد من 

.يتمتع فريقنا بمجموعة فريدة من المهارات والخبرات





رائد مدير المركز والعمليات
عام في 13خبرة تزيد عن 

مجال التدريب ومدرب 
.TVTCمعتمد من 

ارشيدرائد أبو 

.يتمتع فريقنا بمجموعة فريدة من المهارات والخبرات

معز الصادق عبدهللا القحطانيصالح هندي 

لية صالح مستشار وخبرة عم
عام في 27تزيد عن 

مجاالت المحاسبة 
والمراجعة، واستشارات 

.الضرائب والزكاة

اداري ودعم لوجستي
مهندس حاسب الي 

وشبكات ومشرف أنظمة 
التعليم االلكتروني

فريقنا المهني 







WE WIN TOGETHER



THANKS!
Website: www.alrikaz.com.sa

Email: Training.Inquires@Alrikaz.com.sa
Tel: +966 11 220 0291
WhatsApp: +966 11 220 0291

https://alrikaz.com.sa/
mailto:Training.Inquires@Alrikaz.com.sa
https://www.facebook.com/AlrikazSolution
https://www.instagram.com/alrikaz_center/
https://www.linkedin.com/company/12582301
https://twitter.com/AlrikazSolution

