
من التصور إلى الكمال



نبذة عن

الشركة

بمدينة الخبر بـهدف 2008تم تأسيس شـركة هــوادي المحدودة عـــام 
فيه التر , الريـاضة, في قطاع خدمات التســويقمتنوعـةتقديم مشــاريع 

ة واالسـتثمار في مشاريع متنوعة تحت مظلة واحدة تضم شـــرك
,  هاهـــوادي المحدودة تـحت مظلتها عدد من الشركات الرائدة في مجال

.  نوتتميز كشركة وطنية يديرها مجموعة من الشابان السعوديي

تـعتبر شــركة هــوادي احـدى الشــــركــات التابـعـة لمجموعة راشـد الراشــد



الرؤية

التسويقخدماتمجالفيالرائدةهواديمجموعةتكونأن
محليبقالبالجديدةالمشاريعوتقديموالرياضةوالترفيه
العالميالسوقفيالمحليةمشاريعناوتطبيق



قيمنا

فيوالريادةةوالحيويالمبادرةبحستتميزوالتيقادتناشخصيةمنقيمناتجسدت

المظلةلتكونأقسامناجميعبينالمشتركالقاسمتشكلوالتيالمشاريعإدارة
ةاإليجابيمنالكثيرلتنتجالتجاريةوعالماتهاهواديمجموعةألعمالالجامعة
معنالالعمتجعلوسعيدةملهمةتجاربمعيومكللعمالئهاتقدمالتيوالحيوية
.تنسىالذكرى

العزيمةاإلصرارالجرأةالشغف

1234

خدمة المجتمع
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كاتشركاتعدةهواديشركةتمتلك صةمتخصحصريةدوليةوشرا
.عمالئهاةلخدممتكاملةوحلولوالترفيهالفعالياتبرامجتقديمفي

هيكلة

األعمال

Hwadi EventsMahara
Racing

Spacetoon
Event

Booth Art Festember 
KSA

Torque Speed
Shop



هوادي للفعاليات
Hwadi Events



لفعالياتامنواسعطيفسنواتعشرةمنألكثرلعمالئهاأنواعهابمختلفوالمؤتمراتالفعالياتوإدارةلتنظيمهواديقدمت

كاملةفعالياتارةإدشركةلنكونوالخاصةالحكوميةالقطاعاتمنلكلواالقتصاديةالسياسيةوالمؤتمراتوالرياضيةالترفيهية

وتصميمالمسبقوالتخطيطالتفاصيلبأدقباهتمامناوذلكالواسعةوتجاربنابخبرتنامحليةبلمسةعالميةرؤيةوذاتالخدمات

فيالخبراءمنناوشركائالوطنيةالكفاءاتبسوقعالقاتناعنعداهذاالمتكاملة،الحلولأفضللتقديمإبداعيبفكرالفعاليات

يتميزلذياالمعرفةواسعالديناميكيالعملفريقخاللمنوالدولياإلقليميالمستوىعلىالفعالياتوإدارةالترفيهمجال

.وإبداعيةذكيةحلولتقديمعلىوالقدرةاالستجابةبسرعة

هوادي لتنظيم

الفعاليات والمؤتمرات



هوادي لتنظيمخدمات
الفعاليات والمؤتمرات

تنظيم المعارض
والمؤتمرات

تنظيم الفعاليات
الرياضية

تنظيم الفعاليات
الترفيهية

تنظيم الفعاليات
التجارية

1234
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SpaceToon
events



رفيهالتعالمفيعريقاسمسبيستون
القنواتاشهرمنكواحدةلألطفال
.فاللألطالمتخصصةالعربيةاالعالمية
كة تمالمحدودةهواديشركةمعبالشرا
السعوديةسبيستونشركةاطالق

اتفعاليفيوالمتخصصةللفعاليات
عدةتونسبيستمتلك.لألطفالالترفيه
وعالماتلشخصياتحصريةحقوق
.عالميةتجارية

خدمات

:للفعالياتسبيستون

الحيةالعروض

الموسيقيةالعروض

العملوورشالتفعيلاجنحة

الترفيهمهرجانات

والمحتوىالشخصياتصناعة

Spacetoon
event
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2019



Festember
KSA



منلكفيالمبتكرةوالمفاهيماألفكارمنالعديدFESTEMBERتقدم
FESTEMBERمهرجانويعتبركماوالمهرجانات،والترفيهالفن

ليينالمحاألعمالروادلعرضوالترفيهواألزياءللفنونسنويمشروع
جانمهر أصبح.الناشئةوالعالماتالتجارية،واألعمالواإلقليميين،
Festemberالمحلييناألعمالورجاللسيداتالمنطقةفيوجهة

فيFESTEMBERمهمةتتمثل.الناشئةوالمواهبالمبتكرةواألفكار

لخالإطالقهايمكنجديدةأفكارالكتشافالعظيمةالعقولإلهام
اتهاذحدفيناجحةشركاتلتصبحالحقوقتفيثمومنالمهرجان

FESTEMBER



بعض فعالياتنا

فن أبو ظبي
فعالياتبالوحافال  متنوعا  برنامجا  "أبوظبيفن"يقدم
فن"فيركز.األخرىالفنيةالمعارضعكسعلى

وحواراتفعالياتتنظيمعلى"أبوظبي
يشكللأبوظبي،مدينةأرجاءفيفنيةواستعراضات

ةللمشاركالمجتمعأفرادلجميعمخصصةمنصة
العاممدارعلىفيها

40MULE BY FESTEMBER
40Muleقدم by Festemberأبومهرجانخالل
الثقافةوزارةمعوبالتعاون2017لألغذيةظبي

ريالعصالطعامتناولمفهومظبي،أبو-والسياحة
هيالطمشهدتغييربهدفالطهيوتجربةوالحديث

ظبيأبوفي

FESTEMBER
الفنونمهرجاناتأحدFESTEMBERمهرجانُيعد

عرضلمنصةبمثابةليكونُصمموالذيوالترفيه
ىعلالجديدةالتجاريةوالعالماتاألعمالروادأفكار

زأبرمنُتعدحيثواإلقليمي،المحليالمستوى
منديدالجعرضتستهدفالتيالسنويةالفعاليات

المختلفةوالمفاهيماألعمالوفرصاألفكار



بعض فعالياتنا

هال بالخليج
اتأمسيأبوظبيفيبالخليجهال"حفالتتقدم

طربالنجوممعوالترفيهبالطربمليئةموسيقية
لذأمنواسعةاختياراتالحفليقدمكماالخليجي،
والمشروباتالمأكوالت

PROJECT WAREHOUSE
Project Warehouse by Festemberالمهرجانهو

الذيهوالترفيوالفنونالحياةوأسلوبلألزياءالرائد
المشاعريضموالذي،رمضانشهرخالليقام

خاللقةالمنطأنحاءجميعفيتنتشرالتيالمختلفة
العاممنالوقتهذا

مهرجان أم اإلمارات
األربعةمناطقهخاللمناإلماراتأممهرجانيسعى

فاعليالتالترفيهمنجوا  بثإلىالمتنوعةوأنشطته
مختلفمنالمجتمعيةالفئاتكافةإلىالمّوجه

الثقافات



Booth Art



بوث ارت

ة لوسائل الدعاي
واالعالن

يذوتنفتصميمفيالمتخصصةالمحليةمنواحدةهيارتبوث
الخاصةواالعالنالدعايةووسائلالعرضمنصاتأنواعجميع

المؤتمراتوالمعارضبتجهيزتتميزكماالخاماتبمختلفبالمنتجات

االستفادةتفعيلعلىتركزعملاستراتيجيةتبنيتمالبدايةومنذ
كممن ولقدياتوالتقنالمنتجاتأحدثعلىالدائمواالطالعالخبرةترا
كوميةحوهيئاتلشركاتالكبيرةالمشاريعمنالعديدتنفيذتم

.استثنائيةإعدادوظروفقصيرةتحضيرفتراتضمن



بعض مشاريعنا
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السياراترياضةلعالممنصةهي
اراتالسيلعشاقوبوابةوالتشويق

ممارسةلوللمحترفينمسيرتهملبدء
.لعبتهم

عن
مهارة

دمتخمتكاملةمنظومةبناءالىمهارةهدفت
يتهاوشمولخدماتهابتنوعالسياراترياضة

مهااستبرزانقصيروقتفيواستطاعت
فيةمتخصصوطنيةسعوديةشركةكأكبر

.هاوتنوعمشاريعهابحجمالسياراترياضة

مهارةيف التوسعاستراتيجيةبناءتم
جميعرلتوفياالمدادسلسلةلتغطية

منظومةلبناءخدماتمنيلزمما
هذهسنلصغروخصوصامتكاملة
.المملكةفيالصناعة

اعمالئنشرائحاحتضانمنتمكنااليوم
،الهاوينالمغامرة،باحثيمنالمختلفة

ةفرصوتوفيراالعمالوقطاعالمحترفين
رياضةعالممنجزءليكونواللجميع

السيارات



منضسياراترياضةمشاريعبناءالىنتطلع
والمجتمعللوطننتائجهتعودوطنيبرنامج
وان,ةالسعوديالعربيةالمملكةرؤيةمعوتتوافق
نمالمنطقةفيالسياراتلرياضةروادنكون
الثقافةمعويتماشىجديدهوماكلخالل
.العامة

الرؤية

دورك_جا



خدماتنا

ينوالرياضيالفرقادارة

مشاريعوادارةتشغيل
السياراترياضة

القيادةتدريببرامج
االحترافية

والرعاياتالتسويق

قلوالناللوجستيةالخدمات

توبطوالفعالياتتنظيم
اتوالمحركالسياراترياضة

1

2

3

4
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للسباقاتمهارةمدرسة
ديرابميدان

نجللكارتيمهارةحلبة
القصيم

نجللكارتيمهارةحلبة
الدمام

باركشرقية
الخبر

مشاريع

مهارة





ة شبكبهدف بناء في الرياض  2011عام تورك سبيد في تأسست 
ركة ثم توسعت الش. توزيع قطع غيار ما بعد البيع للسيارات

.  وبدأت بتجهيز وتعديل السيارات بمختلف انواعها

كثر من تورك سبيد اليوم ، لدى  عالمة تجارية حصرية نقوم 13أ
اإلضافة بتوزيعها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، ب

كثر من  عالمة تجارية في المملكة العربية 100إلى تمثيل أ
.  السعودية

تورك سبيد 
السياراتوتجهيزتعديل



يارات ساهمت  تورك سبيد في نجاح كثير من ابطال رياضة الس
الصحراوية الرالياتفرق رياضة السيارات في بتوفير خدمة صيانة 
وهي واحدة من الشركات الوحيدة المعترف... والدرفت والدراق 

ضة بها من قبل اتحاد السيارات العربية السعودية كمركز ريا
ا . الوطنيسيارات معتمد على المستوى  ري المزود الحصوأيض 

في ية  الوطنرياضة السيارات السباقات لجميع فعاليات لوقود 

.المملكة العربية السعودية
خصصة أيضا مزود كبير لتعديل الشركات المتتورك سبيد هي 

، وأنظمة متخصصة في تطبيقات الديزل التوربيني. والحكومية
، باإلضافة التعليق للمركبات ذات الوزن اإلجمالي المدرعة والثقيلة
.إلى مجموعة كاملة من منتجات المواصفات العسكرية

تورك سبيد 
خدمات رياضة السيارات



ارات من احد اهم الخدمات التي تقدمها تورك سبيد تجهيز السي
الخاصة وتعديلها للتناسب لضروف العمل مثل السيارات

صيانةفيويضا تخصصت  . العسكرية وسيارات تعليم القيادة
.مدرعاتللسيارات الثقيلة والوأنظمة التعليق ، الديزل محركات 

تورك سبيد 
تجهيز السيارات الخاصة



مشكرًا لك

Hwadi Group
Exit 6 , Abu Baker Road
Riyadh, Saudi Arabia 
Tel: +966112366497
hello@hwadi.com
www.hwadi.com

http://www.hwadi.com/

