
توزيع األرباح النقدية لشركة
ودام الغذائية للعام 2018

ــة بمعــدل  ــاح نقدي ــع أرب ــه ســوف يتــم توزي يســرنا أن نعلــن للســادة المســاهمين الكــرام بإن
45% مــن القيمــة اإلســمية ألســهم الشــركة )بواقــع 4.5 ريــال قطــري لــكل ســهم(عن طريــق 
ــاء  ــوم الثالث ــدوال ي ــال ت ــخ إقف ــركة بتاري ــاهمي الش ــة مس ــب قائم ــك حس ــان وذل ــرف الري مص
ــأوراق  ــزي ل ــداع المرك ــر لإلي ــركة قط ــطة ش ــا بواس ــم توفيره ــي ت ــر 2019 الت ــق 26 فبراي المواف

الماليــة علــى النحــو التالــي:

.بتاريخ 5 مارس 2019 سيتم اإليداع المباشر في حسابات المساهمين البنكية الذين 

فّعلوا خدمة شركة قطر لإليداع المركزي للتحويل المباشر لألرباح.

بتاريخ 6 مارس 2019 سيبدأ التسليم المباشر لألرباح عن طريق الفروع المبينة أدناه 
وعلى السادة المساهمين إبراز بطاقات إثبات الشخصية األصلية أو جواز السفر ساري 

المفعول عند التقدم إلستالم األرباح.

أوالً: األفـــراد

• بطاقة اثبات الشخصية األصلية )أو جواز السفر(.
ــة القانونيــة المصدقــة: بطاقــة  ــة الوكال • فــي حال
لــكل  أو جــواز الســفر  اثبــات الشــخصية األصليــة 
مــن المســاهم والمــوّكل باإلضافــة إلــى الوكالــة 

القانونيــة المصدقــة.
• فــي حالــة القاصريــن: شــهادة الميــالد باإلضافــة 
إلــى أصــل بطاقــة اثبــات الشــخصية أو جــواز الســفر 

ــي. ــي أو الوص للول
الشــخصية  اثبــات  بطاقــة  الورثــة:  حالــة  فــي   •
ورثــة  حصــر  شــهادة  وأصــل  للوريــث  األصليــة 
إلــى شــهادة وراثــة قانونيــة والوكالــة  باإلضافــة 

الــوكاالت. حــال  فــي  المصدقــة 

ثانيًا:الشركات

• نســخة طبــق األصــل مــن الســجل التجــاري 
وقيــد المنشــأة.

• صــورة عــن بطاقــة إثبــات الشــخصية ســارية 
المفعــول للشــخص المخــول بالتوقــع.

• كتــاب تفويــض للمســتلم وأصــل بطاقــة 
إثباتــه الشــخصية أو جــواز الســفر.

عبر الفروع التالية:

لمزيد من اإلستفسار:

الوثائق المطلوبة:

فرع لجنة قطر األولمبية
فرع السد

فرع روضة أقديم
فرع جلف مول

فرع الدوحة فستيفال ستي
فرع رويال بالزا 

فرع شارع حمد الكبير
فرع شارع آل شافي
فرع السيتي سنتر

فرع طريق سلوى
فرع الدائري الثالث

فرع وذنان مول
فرع الوكرة

شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق
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رأس املال:180 مليون ريال قطري
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Info@widam.com.qa:البريد األلكتروني
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