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Widam Food Company QSC
Dear customers, partners , shareholders and friends
Widam was and still is one of the most prominent companies working in meat sector operating
in the State of Qatar also has potential financial and administrative capabilities superior to its
competitors in the domestic market and this represents an important turning point if we think
the number of activities that the company aimed to complete.
The company was founded in 2004 under the Qatar Company for Meat and Livestock Trading
name (Mawashi) previously it turned then to Widam Food Company in March 2013 in order to
comply with the aspirations of the company’s future, and this is a special year characterized by
important fundamental changes taken place to Widam Food Company .
The first of these changes was to work to strengthen our structure and financial status in order
to implement and support the development of our strategy, which includes innovative ideas and
plans and international retail sales. Also to do radical arrangement in administrative structure
of the company, which symbolized the beginning of a new era led by a new generation of
experiences and the accumulation of successful experiences in addition to all of that we were
able to do a number of ambitious projects locally, regionally and internationally, and are now in
various stages of implementation, the project will strengthen products, performance of Widam
to keep up the pace with the accelerated growth and development and to participate in support
of food security in the State of Qatar
While currently we are working with all ambition and passion to write a new chapter
in the company’s history, we see that these achievements made so far are evidence of our
commitment to our society and to our partners and to our environment.
Now Widam Food Company witnesses swift development and growth. Today we grow and
expand our presence to include several communities, and for this reason we believe that our
activities related to the community must be strategic activities distinguished by stability and
continuity so as to realize a positive effect on our business and our society simultaneously.
Through our policy and our commitment to quality and innovative health and safety of our
products we will contribute to the quality of life in the society in which we all live and work.
we hope that this booklet gives you a clear idea of the vision and objectives and the methodology
of our company ..... Widam Food Company.

Our Vision and Mission
Our Vision
Our clear vision is to be in a leadership position for the meat industry and livestock in the State
of Qatar, and to expand our activities in animal production and meat processing to include other
types of food products and the creation of mechanisms and plans to provide food to contribute
to the food security of the state and in order to realize Qatar Vision 2030, also to connect our
name with quality and healthiness in providing the highest quality products with professional
service proposition

Our Mission
Work to meet the needs of the consumer for healthy and excellent meat products, applying
the highest international quality standards and the latest technology to ensure our customers’
requirements, while taking into consideration of the consumer at all times as well as protection
of the environment and the health of livestock.

About us

Qatar is one of the gulf union countries faced many big challenges, Qatar used to be a center
of pearl hunting , Qatar now changed to be one of a unique developed country in the region
because of the wise vision especially after discovering oil during the last 20 years
Widam Food Company QSC is Doha-based company, the largest supplier for livestock in Qatar
and the most important provider for the domestic market of fresh, chilled and frozen meats
chosen of the best pastures around the world. It manages automated butchery and local
slaughterhouses operating in the country according to health standards and requirements.
The company owns a issued capital of 180 million Qatari riyals (US $ 49 million approximately).
The company’s shares have been distributed among founding partners and investors and the
Government of Qatar also owns one share represented by Hisad Food company by (5.5%).

Food security

Widam itself is considered as part of food security for State of Qatar. The company imports
the largest quantities of cattle and meats to the country as the volume of the import reaches
in 2015 1.7 million heads from the Australian sheep and other items of meats such as Indian,
Pakistani, Sudanese, Syrian, Jordanian, Kyrgyzstan, Georgian and Cows of Australia, Somalia,
Ethiopia. The company’s importing strategy is to take the responsibility of food security as it
has strong relationships with largest exporters of the cattle on worldwide. Thus the company
provides the meat and cattle to the local / domestic markets without any shortage.

Widam Products
From green pastures to tasty dishes.
Long years of experience and a large accumulation of reliable knowledge about meat, meat
products and industries become translated into a variety of excellent products, characterized
by high quality and competitive prices.
These two factors together made Widam top company in providing products and services of
meat and livestock, also there are a lot of customers really appreciate “difference” in Widam
Company.
The company offers an innovative series of vast range of products and services to meet business
needs and requirements of individuals interested in food items. The company has a large
number of points of sale in various parts of the country so as to put the company’s products
available to the consumer hands, and there are an increasing number of hypermarkets and
restaurants, hotels, butcheries and individuals who insist on products of Widam company to
meet the needs of the fresh meat they are satisfied completely as they know well that to select
Widam means access to fresh and safe meat and high quality.

Hygiene and security
Hygiene and security, always
At Widam Company, hygiene and sterilization is an integral part of everything we do, we take
our responsibilities seriously, and no compromise on the safety and health of our employees,
our customers and our suppliers.
As the hygiene, sterilization and health are part of the tasks of our daily business in all
slaughterhouses and points of sale, our company is involved in all stages of the production and
supply of meat series which gives us the opportunity to insist on more production international
meat standards strictly. Our goal is to promote a culture of “best level” in all operations of
Widam and to realize the highest level of safety, hygiene and sterilization. Thus we activated
quality and health programs (HACCP) needed for the application of the highest international
quality standards as we have contracts with the experts in this field and recourse from the
relevant companies. There are internal and external courses through cadres constantly
supervised by relevant experts to achieve the company’s vision. Widam is keen to take actions
despite the presence of control and surveillance board on production lines before presenting
to the consumer on the health and safety of the product. In all the times we run our business
on the basis of consumer and environmental protection

International Standards
Widam Food company does contract only with the live stock suppliers and distributors of high
standerds who take live stocks from green pastures and fodder centers approved in Australia
and other countries around the Word. So all our imported and re-exported lives stocks comes
with tag of “ National Vender Declaration “ which ensures safety of the lives stocks.
We are committed to the protection and application of international standards and
implementation of policies and procedures for the care and well-being of the animal, according
to the laws of the following organizations: OIE World Organization for Animal Health, WTO
World Trade Organization, the Ministry of Agriculture and Fisheries and the Australian forest.
We deal with in a way to reduce the risk of illness and suffering and the company has excellent
veterinarians characterized by professionalism in handling and care of cattle which the company
imports more than 700 thousand head per year from the Australian sheep as well as volumes
of the Australian calves. As Widam Food Company, considering the expertise, application and
implementation of the laws and policies of the aforesaid organizations Widam is the main axis
in supplying Australian lives stocks to Qatar from establishment to now. The company also
imports the amount of other items of cattle from some Arab countries and the continent Africa
and is keen to ensure livestock hygiene at all times.

Company Fleet

The company owns fleet of refrigated trucks and vehicles as well as fully equipped carriers with
latest operational and naval systems according to demand.
The frozen trucks and vehicles work
The refrigerated vehicles and trucks are working according to Freon system and subject to
assessment and inspection processes before and after the transportation of meat in accordance
with the international standards and health conditions.
The sheep carriers are identical to the terms of security and safety, and the company’s fleet
has the latest navigation system for the follow-up and monitoring of vehicles sites and the
refrigerators have characteristics of giving indications to the capacity and efficiency of the
refrigerant through distribution operations in various parts of the country in order to realize the
highest level of target coverage and raise operating efficiency.
The company also provides through its fleet delivery service for homes so the service applicant
can register either by visiting the company’s website: www.widam.com.qa or call customer
service at the following number: 8000056. This service is available to the public during the
official working hours of the company.

Constructive Relation
Secret of success
Widam was able from 2004 to attain leadership as meat provide in Qatar thanks to long and
good relation we created with our suppliers, partners and clients.
Widam works diligently to extend to new markets and take advantage of the work opportunities
as appropriate.

Plans and Projects

Widam Food company is looking to the future as long as constantly to ensure that all our
attributes meet the highest international standards and meet the needs of our customers and
partners in the livestock and meat sector.
Therefore as long as the expansion at the local level in the point of sale, the company’s branches
extend to approximately 20 branches. The company also is seeking to set up Widam factory for
the manufacture of meat, which will be a quantum leap for the company and will add locally
manufactured products of global competition tools possessed of quality and safety in the meat
industry and is the only plant of its kind in the State of Qatar. It will lead not only to reduce labor
costs and improve efficiency and quality, but also to strengthen the long standing as a major
player in the production of the meat industry regionally.
On the external level, Widam company has established a branch at Republic of Sudan in 2007
in the name of Doha Project for Agricultural and Animal Product for the production and export
of meat and some agricultural crops and forages such as :
•
•
•
•
•

Meat of Sudanese sheep and calves
Oilseed cakes : sunflower seed , peanut
Sesumum indicum : white Sesame and red sesame
Gum Arabic
Sorghum

•
•
•
•

Alfalfa medcogo sativa
Gegum pea
Hibiscus Subdarifa
Concentrated fodder

مشاريع وخطط

تتطلع شركة ودام الغذائية إلى المستقبل باستمرار كي تضمن أن جميع سمات عملنا تلبي أعلى المعايير الدولية كما
تلبي احتياجات زبائننا وشركائنا في قطاع الماشية واللحوم.
من أجل ذلك ،تقوم ودام بالتوسع على المستوى المحلي في نقاط البيع حيث تمتد سلسلة فروع الشركة إلى مايقارب
ال 20فرع ًا  .كذلك تسعى الشركة إلنشاء مصنع ودام لتصنيع اللحوم والذي سيشكل نقلة نوعية للشركة وسيضيف
منتجات مصنعة محلي ًا تمتلك أدوات المنافسة العالمية من ناحية الجودة واآلمان في صناعة اللحوم وهو المصنع الوحيد
من نوعه في دولة قطر وسيؤدي ليس فقط إلى تخفيض تكاليف العمل وتحسين الكفاءة والنوعية  ،بل إلى تعزيز مكانة
ودام كالعب رئيسي في صناعة إنتاج اللحوم إقليمي ًا أيضا.
أما على المستوى الخارجي فإن ودام تمتلك فرع ًا لشركتها بجمهورية السودان الشقيقة تأسس عام  2007بإسم/
مشروع الدوحة لإلنتاج الزراعي والحيواني يعنى بإنتاج وتصدير اللحوم وبعض المحاصيل الزراعية واألعالف مثل:

•

لحوم األغنام السودانية والعجول

•

الذرة الرفيعة

•

األمباز (األكساب)  :كسب بذرة عباد الشمس  ،كسب الفول السوداني

•

البرسيم الحجازي (الجت)

•

السمسم :السمسم االبيض  ،السمسم االحمر

•

اللوبيا العدسية

•

الصمغ العربي

•

الكركدي

•

األعالف المركزة

عالقتنا الب ّناءة
سر النجاح
كمزود ل ّلحوم في قطر ،ويعود الفضل الرئيسي بهذا النجاح
استطاعت ودام منذ العام  2004أن تحتل مركز القيادة
ّ
وطدناها مع موردينا وشركائنا وزبائننا.
للعالقات الجيدة الطويلة المدى التي ّ
وتعمل شركة ودام بشكل دؤوب على التوسع في أسواق جديدة واغتنام فرص العمل كلما الحت وفي الوقت المناسب.

أسطول الشركة:

تمتلك الشركة أسطو ًال من الشاحنات والسيارات المبردة وناقالت الماشية المجهزة بإحدث النظم التشغيلية والمالحية
بمايتناسب مع حجم الطلب .
فالشاحنات والسيارات المبرده تعمل بنظام الفريون وتخضع لعمليات التقيم ومن ثم الكشف قبل وبعد نقل اللحوم وذلك
طبق ًا للمعاير والشروط الصحية الدولية.
أما ناقالت األغنام فهي مطابقة لشروط األمن والسالمة  ،كما أن أسطول الشركة يتمتع بنظام مالحي حديث لمتابعة
ومراقبة مواقع المركبات كما أن للبرادات خصيصة بإعطاء مؤشرات عن سعة وكفاءة المبردات خالل عمليات التوزيع في
مختلف مناطق الدولة وذلك لتحقيق أعلى مستوى من التغطية المستهدفة ورفع كفاءة التشغيل.
كما تقوم الشركة عبر أسطولها بتقديم خدمة التوصيل للمنازل ويستطيع طالب الخدمة التسجيل أما عن طريق زيارة الموقع
األلكتروني للشركة  www.widam.com.qa :أو اإلتصال على خدمة العمالء على الرقم التالي 8000056 :وستتوفر
هذه الخدمة للجمهور خالل أوقات الدوام الرسمية للشركة.

المعايير الدولية
تحرص شركة ودام على عدم التعاقد إال مع مورّدين وموزعين للماشية يتح ّلون بخبرات عالية وسمعة جيدة ويحصلون على
مواشيهم من المراعي العشبية الخضراء ومراكز العلف المعتمدة في أستراليا وبلدان أخرى حول العالم  ،لذا تأتي جميع
ماشيتنا المستوردة والمعادة التصدير مرفقة بـ “إعالن البائع الوطني” الذين يضمن صحة الماشية.
نحن نتعهد بحماية وتطبيق المعايير الدولية وتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة برعاية ورفاهية الحيوان وذلك طبق ًا لقوانين
المنظمات التالية  EIO :المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  WTO ،منظمة التجارة العالمية  ،وزارة الزراعة والثروة السمكية
والغابات األسترالية  ،ونحن نتعامل معها بطريقة تقلل من مخاطر مرضها ومعاناتها ،ويتوافر بالشركة كادر بيطري يتميز
بالحرفية في التعامل والرعاية للماشية والتي تتخطى الشركة في إستيرادها إلى ال  700ألف رأس في السنة من األغنام
األسترالية كذلك تستورد كميات من العجول األسترالية وحيث أن ودام الغذائية ونظراً للخبرات التي تمتلكها وتطبيقها
وتنفيذها للقوانين والسياسات للمنظمات السابق ذكرها فإن أستراليا تسمح بتصدير ماشيتها لدولة قطر والتي هي من
ضمن دول محددة تلتزم في تطبيق تلك القوانين وعليه فإن ودام تمثل المحور الرئيسي في عملية إستيراد الماشية
األسترالية بدولة قطر منذ تأسيسها إلى اآلن  ،كما تستورد الشركة كمية من األصناف األخرى من الماشية من بعض الدول
العربية ومن القارة اإلفريقيا  ،كذالك تحرص على ضمان نظافة الماشية في كل األوقات.

النظافة واألمان
(النظافة واألمان دائم ًا)
في ودام  ،النظافة والتعقيم جزء ال يتجزء من كل شيء نقوم به  ،فنحن نأخذ مسؤولياتنا على محمل الجد ،وال يمكن
لشيء أن يجعلنا نساوم على سالمة وصحة زبائننا وموظفينا ومورّدينا.
وألن النظافة والتعقيم والصحة جزء من مهام أعمالنا اليومية في جميع المقاصب ونقاط البيع  ،تشارك شركتنا بكل مراحل
سلسلة إنتاج وتوريد اللحوم مما يعطينا الفرصة لإلصرار على أكثر معايير إنتاج اللحوم الدولية صرامة  ،هدفنا من ذلك هو
تعزيز ثقافة “ المستوى األفضل” في جميع عمليات ودام وضمان تحقيق أعلى مستوى من األمان والنظافة والتعقيم
وعليه تم تفعيل برامج الجودة والصحة ( )HACCPالالزمة لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية  ،حيث تم التعاقد مع خبراء
في هذا المجال وتم اإلستعانة بالشركات ذات الشأن وهنالك دورات داخلية وخارجية تتم لكل الكوادر بإستمرار ويشرف عليها
خبراء مختصين وذلك لتحقيق رؤية الشركة وتحرص ودام أشد الحرص أن تتخذ إجراءات ذاتي رغم وجود الرقابة اإلدارية واإلشرف
على خطوط اإلنتاج قبل عرضها للمستهلك على صحة وسالمة المنتج ففي جميع األوقات نقوم بأعمالنا على أساس
حماية المستهلك والبيئة.

منتجات ودام

(من المراعي الخضراء إلى األطباق الشهية)
سنوات طويلة من الخبرة وتراكم كبير للمعرفة الوثيقة باللحوم ومنتجاتها وصناعاتها أصبحت تترجم إلى منتجات متنوعة
تتميز بالجودة العالية واألسعار المنافسة.
ممتازة،
ّ
ويجتمع هذان العامالن ليضمنا معا مركز الصدارة لشركة ودام في خدمات ومنتجات اللحوم والمواشي ،وليضمنا أيضا أن
هناك الكثير من الزبائن يقدرون فعال قيمة “الفرق” من ودام.
تقدم الشركة سلسلة مبتكرة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات األعمال واألفراد المهتمين بالمواد الغذائية
وتمتلك الشركة عدداً كبيراً من نقاط البيع في مختلف مناطق الدولة وذلك لوضع منتجات الشركة في متناول ايدي
يصرون على منتجات
المستهلك  ،وهناك أعداد متزايدة من الهايبرماركت والمطاعم والفنادق والمالحم واألفراد الذين
ّ
شركة ودام من اللحوم الطازجة لتلبية حاجاتهم وهم مطمئنون تمام ًا وذلك لمعرفتهم األكيدة بأن اختيارهم لودام يعني
حصولهم على لحوم طازجة وآمنة وذات جودة عالية.

األمن الغذائي:

تعتبر ودام نفسها جزء من األمن الغذائي لدولة قطر  ،فالشركة تستورد أضخم الكميات من الماشي واللحوم للدولة حيث
وصل حجم اإلستيرد في سنة  ٢٠١٥إلى  ١.٧مليون رأس مابين األغنام األسترالية واألصناف األخرى مثل اللحوم الهندية
والباكستانية والسودانية والسورية واألردنية والقرغيزية والجورجية واألبقار األسترالية والصومالية واألثيوبية وللشركة
إستراتيجية لإلستيراد تأخذ على عاتقها األمن الغذائي حيث تمتلك الشركة عالقات قوية مع أكبر مصدري الماشية على
مستوى الدول التي تمتلك ثروة حيوانية وبذلك تضمن توافر اللحوم والمواشي لمواجهة أي نقص وتغطيتها للسوق
المحلية.

نبذة عن الشركة

واجهت دولة قطر وهي أحدى دول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كثيرة وكبيرة حيث كانت في السابق
مركزاً لصيد اللؤلؤ  ،وشهدت تغييرات فريدة بعد ظهور النفط وخصوص ًا في العقدين األخيرين وهي اآلن بفضل رؤية قيادتها
الحكيمة واحدة من أكثر البلدان إزدهارا في المنطقة.
شركة ودام الغذائية ومقرها الدوحة هي أكبر مورد للمواشي في قطر وأهم مزود للسوق المحلية من اللحوم الطازجة
والمبردة والمجمدة المختارة من أفضل المراعي حول العالم وتدير المقصب اآللي والمقاصب األهلية العاملة بالدولة وفق
المعايير واإلشتراطات الصحية.
تمتلك الشركة رأس مال مرخص  180مليون ريال قطري ( 49مليون دوالر أمريكي تقريب ًا) .ولقد تم توزيع أسهم الشركة بين
المؤسسين والمستثمرين المكتتبين وتمتلك حكومة قطر حصة ممثلة في شركة حصاد الغذائية نسبة (.)%5.5

رؤيتنا ومهمتنا
رؤيتنا
نوسع أنشطتنا في اإلنتاج
رؤيتنا الواضحة هي أن نكون في مركز الريادة لصناعة اللحوم والمواشي في دولة قطر ،وأن
ّ
الحيواني وتصنيع اللحوم لتشمل أنواعا أخرى من المنتجات الغذائية وإيجاد آليات وخطط طموحت لتوفير الغذاء للمساهمة
في األمن الغذائي للدولة وتحقيق ًا لرؤية قطر  2030وأن يرتبط إسمنا بالجودة والصحة لتقديم أجود المنتجات مع خدمة
مهنية التضاهي.

مهمتنا
العمل على توفير إحتياجات المستهلك للحوم الصحية الممتازة ،وتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية وأحدث التقنيات لتأمين
متطلبات زبائننا ،بينما نأخذ بعين اإلعتبار وفي جميع األوقات المستهلك وحماية البيئة وصحة المواشي.

شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)
أعزاءنا العمالء والشركاء والمساهمين واألصدقاء  ...كانت والتزال ودام الغذائية أهم الشركات العاملة بقطاع اللحوم
في دولة قطر كما تتمتع بإمكانيات مالية وقدرات إدارية تتفوق فيها على منافسيها في السوق المحلية وذلك يمثل
ذلك منعطفا هاما إذا ما فكرنا بعدد األنشطة التي هدفت الشركة إلنجازها.
تأسست الشركة في عام  2004تحت إسم الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابق ًا وتحولت بعدها
مميزاً
إلى شركة ودام الغذائية في مارس  2013وذلك لتتماشى مع تطلعات الشركة المستقبلية  ،وكان بالفعل عام ًا
ّ
حدثت فيه تغييرات أساسية هامة انصبغت بها شركة ودام الغذائية بشكل عام.
أولى تلك التغييرات كان العمل على تقوية هيكلنا المالي من أجل تنفيذ ومساندة استراتيجيتنا التطويرية والتي تضم
أفكارا مبتكرة وخططا دولية ومبيعات بالمفرق .والتغيير الهام اآلخر كان القيام بإعادة ترتيب جذرية لهيكلنا اإلداري ،والتي
رمزت إلى بداية عهد جديد يقوده جيل جديد من الخبرات وتراكم للتجارب الناجحة عالوة على كل ذلك استطعنا القيام بعدد
من المشاريع الطموحة محليا وإقليميا ودوليا ،وهي اآلن في مراحل مختلفة من التنفيذ  ،وهي مشاريع ستعزز منتجات
وأداء ودام لتواكب النمو والتطور المتسارعين وللمشاركة في دعم األمن الغذائي في دولة قطر
وبينما نعكف حاليا بكل طموح وشغف على كتابة صفحة جديدة في تاريخ الشركة  ،نحن نرى أن هذه المنجزات التي
تحققت حتى اآلن هي دليل يؤكد التزامنا نحو مجتمعنا ونحو شركائنا ونحو بيئتنا.
وها هي شركة ودام الغذائية تشهد نموا وتطوراً سريعين فنحن اليوم ننمي ونوسع مساحة وجودنا لتشمل عدة
مجتمعات ،ولهذا السبب نعتقد أن أنشطتنا المتعلقة بالمجتمع يجب أن تكون أنشطة استراتيجية تتمتع بالثبات
واإلستمرارية حتى يكون لها التأثير اإليجابي المنشود على أعمالنا والمجتمع في آن مع ًا.
ومن خالل سياستنا المبتكرة والتزامنا بالجودة ومنتجاتنا الصحية اآلمنة فلسوف نساهم في جودة الحياة في المجتمع
الذي نعمل ونعيش جميعنا فيه.
الكتيب فكرة واضحة عن رؤية وأهداف ومنهج شركتكم ...ودام الغذائية.
أتمنى أن يعطيكم هذا
ّ

حضرة صاحب السمو الشيخ

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير قطر السابق

حضرة صاحب السمو الشيخ

تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى
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