�إعالن تذكريي
بناء على طلب من المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة ً
��اء ع��ل��ى ط��ل��ب ع���دد م��ن المساهمين ي��م��ث��ل��ون ( )%35م��ن رأس م���ال ال��ش��رك��ة ،وب��ن��اء ع��ل��ى م��واف��ق��ة ادارة م��راق��ب��ة ال��ش��رك��ات
ن����زو ًال ع��ن��د ح��ك��م ال���م���ادة ( )138م��ن ق��ان��ون ال��ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة رق���م  11لسنة  2015وب���ن� ً
ب�����وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة ع��ل��ى م��ك��ان وزم����ان ان��ع��ق��اد ال��ج��م��ع��ي��ة  ،ي��ت��ش��رف م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة ودام ال��غ��ذائ��ي��ة (ش.م.ق) دع����وة ال���س���ادة ال��م��س��اه��م��ي��ن ال���ك���رام ل��ح��ض��ور إج��ت��م��اع ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غ��ي��ر ال��ع��ادي��ة
��اء (04:30م) ب��ال��ن��ادي ال��دب��ل��وم��اس��ي – ق��اع��ة ال���روش���ن���ة -بمنطقة ال��خ��ل��ي��ج ال��غ��رب��ي وذل����ك ل��م��ن��اق��ش��ة تعديل
ال����ذي س��ي��ع��ق��د ي���وم األح����د ال��م��واف��ق 2017/4/16م ف���ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة وال��ن��ص��ف م���س� ً
المادتين  34 ، 7من النظام األساسي للشركة :
المادة

قبل التعديل

بعد التعديل
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يتم طرح أسهم عددها ( )18,000,000سهم ،وقيمتها( )180,000,000ريال لالكتتاب العام في بنك قطر الوطني ،
بسعر اسمي مقداره ( )10ريال للسهم الواحد باإلضافة إلى  %1كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا ألحكام المواد من ( 76إلى
 )87من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة .2015
بإستثناء حكومة دولة قطر والقطرية للمجمعات اإلستهالكية ال يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتيادي أن يمتلك في أي وقت أكثر من  %5من راس مال الشركة.
يكون الحد االدنى لالكتتاب سهم واحد ومن ثم  500سهم ومضاعفاتها والحد االعلى لالكتتاب  50000سهم (خمسون ألف سهم) ويكون سياسة
التخصيص نسبة وتناسب على أال يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص ،وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص  ،يتم جمع تلك
الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك األسهم من خالل سوق الدوحة لألوراق المالية بعد إدراج الشركة .
يكون جميع مساهمي ومكتتبي الشركة من القطريين ،وإذا كانت شركة وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين.
وال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائي ًا ،ومع ذلك يجوز خالل هذه الفترة لورثة المؤسس في
حالة وفاتة التصرف في أسهم مورثهم.
وتلتزم الشركة بطرح أسهمها لإلكتتاب العام خالل ستين يوم ًا من تاريخ تأسيسها  ،فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خالل تلك الفترة  ،تنقضي بقوة
القانون  ،ما لم يقم مؤسسوها خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ انتهاء أجل طرح األسهم لالكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها األساسي والتحول إلى
أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية  ،ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات
المالية التي تفرضها الوزارة  ،ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خالل تلك المدة .

يتم طرح أسهم عددها ( )18,000,000سهم ،وقيمتها( )180,000,000ريال لالكتتاب العام في بنك قطر الوطني ،
بسعر اسمي مقداره ( )10ريال للسهم الواحد باإلضافة إلى  %1كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا ألحكام المواد من ( 76إلى
 )87من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة .2015
بإستثناء حكومة دولة قطر ال يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتيادي أن يمتلك في أي وقت أكثر من  %25من رأس مال الشركة.
يكون الحد االدنى لالكتتاب سهم واحد ومن ثم  500سهم ومضاعفاتها والحد االعلى لالكتتاب  50000سهم (خمسون ألف سهم) ويكون سياسة
التخصيص نسبة وتناسب على أال يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص ،وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص  ،يتم جمع
تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك األسهم من خالل سوق الدوحة لألوراق المالية بعد إدراج الشركة .
يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة ال تزيد عن . %49
وال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائي ًا ،ومع ذلك يجوز خالل هذه الفترة لورثة المؤسس
في حالة وفاتة التصرف في أسهم مورثهم.
وتلتزم الشركة بطرح أسهمها لإلكتتاب العام خالل ستين يوم ًا من تاريخ تأسيسها  ،فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خالل تلك الفترة  ،تنقضي بقوة
القانون  ،ما لم يقم مؤسسوها خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ انتهاء أجل طرح األسهم لالكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها األساسي والتحول
إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية  ،ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم
والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة  ،ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خالل تلك المدة .
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يشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي :
 -1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عام ًا  ،وأن يكون متمتع ًا باألهلية الكاملة .
-2أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  ،أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  ،أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (، )334
( )335من قانون الشركات التجارية  ،أو أن يكون قد قضي بإفالسه  ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-3أن يكون مساهم ًا  ،ومالك ًا لعدد ( )10,000سهم من أسهم الشركة  ،ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة  ،خالل ستين يوم ًا من تاريخ بدء العضوية
 ،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية  ،ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله .
وتخصص األسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس
اإلدارة  ،وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط .

يشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي :
-1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عام ًا  ،وأن يكون متمتع ًا باألهلية الكاملة .
-2أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  ،أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  ،أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ()334
 )335( ،من قانون الشركات التجارية  ،أو أن يكون قد قضي بإفالسه  ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-3أن يكون مساهم ًا  ،ومالك ًا لعدد ( )10,000سهم من أسهم الشركة  ،ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة  ،خالل ستين يوم ًا من تاريخ بدء
العضوية  ،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية  ،ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها
العضو بأعماله .
وتخصص األسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس
اإلدارة  ،وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته  ،ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلين ذوي
الخبرة من غير المساهمين  ،ويعفى هؤالء من شرط تملك األسهم وذلك طبق ًا لنص المادة ( )97من قانون الشركات التجارية .
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط .

كما يود مجلس اإلدارة إحاطة السادة المساهمين بأن الشركة تلقت كتاب ًا من مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة االقتصاد والتجارة بتاريخ 2017/1/12م يشير فيه إلى كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية المؤرخ
2017/1/9م والمتضمن طلب الهيئة بعدم إجراء أي تعديل في نسب التملك إال بعد صدور موافقة هيئة قطر لألسواق المالية .

علي محمد العبيدلي
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات:في حالة تعذر الحضور شخصي ًا يجوز التوكيل لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بشرط أن يكون الوكيل مساهم ًا وأن يكون التوكيل خاص ًا وثابت ًا بالكتابة  ،وال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة  %5من أسهم الشركة  ،وال يجوزتوكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،ويتم التوكيل بموجب قسيمة توكيل يتم الحصول عليها من مقر الشركة الرئيسي أو عن طريق الموقع األلكتروني للشركة (.)www.widam.com.qa
في حال توكيل الشركات يرجى إبراز تفويض موقع من المخولين مختوم من الشركة متضمن ًا نص الوكالة وإرفاق صورة من بطاقة المنشأة.يرجى حضور المساهمين قبل موعد عقد اإلجتماع بساعة على األقل إلنهاء إجراءات التسجيل مع إبراز البطاقة الشخصية أو التوكيل.-هذه الدعوة تعتبر معلنة قانون ًا لجميع المساهمين دون الحاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفق ًا لقانون الشركات رقم  11لسنة 2015م

لمزيد من المعلومات اإلتصال على األرقام التالية :هاتف    44433331 :

       فاكس 44433340 :

البريد اإلكتروني Info@widam.com.qa :

