
 

 

 

 

 التوكيلمنوذج 

 

 

 



 (توكيل نموذج)

  الجنساي  ................ ، (رباعياا االسا )/ ......................................................   المساام  أنا
( السااايون ي  لغيااا  السااا   جاااوا  رقااا  أو اإلقامااا  رقااا  أو( ).........................) رقااا  شخصاااي  مويااا  بموجااا ، 

 شا ة  إنارة مجلا  رئاي /  ماي  /  عا  باالتوقي  م او ) أو (الشخصي ) بص تي (...................)م   صانرة
شاااا ة  جااااا اة للتنمياااا   أساااا   ماااا  ا  ساااا م( .....................) عااااينما ألساااا   )اساااا  الشاااا ة  الموةلاااا (( ومالاااا )ة(

 لاان  واسااتنانا ، مااا29/02/1414 فااي( 5900005403) رقاا  التجااار   السااج  فااي والمسااجل ( ساايون   مسااامم )
 اجتمااا  حضااور فااي عنااي لينااو (  باااعيالوةياا  ال اساا ) أوةاا  ب اا ا فاانننيللشاا ة   األساسااي النظااا  ماا ( 27) المااانة

 م اا  فااي( تيااال  هللا بمشااي  ) ساايي ي الاا  ( جااا انةو)شاا ة  جااا اة للتنمياا   لمساااممي اليان اا  غياا  الياماا  الجميياا 
  ااو  ماا نصاام مسااا ا  الو  السانساا فااي تمااا  الساااع   الساايون   الي بياا  المملكاا  ، جااا اةفااي مي ناا   ال ئيسااي الشاا ة 
 المواضااااي  علااا  عنااااي نيابااا  بالتصااااوي  وةلتااا  وقااااي.   27/11/2017 الموافااا  مااااا09/03/1439بتااااري   االثناااي 
 نيابا  والتوقيا  ، علي اا للتصاوي  الجمييا  تط ح ا قي التي المواضي  م  وغي ما الجميي  أعمال جيول عل  الميرج 

 أو االجتماا  ل ا ا الم ياول ساار   التوةيا  ما ا وييتبا  ، االجتماا  ب ا ا المتيل ا  والمساتنيات ال  ارات كاف  عل  عني
 . إلي   ؤج  الح  اجتما  أ 

   .2017ما المواف  ...../...../1439تح ي ا  في ...../...../

 

 ........................................................................................... : الموكلموقع  اسم

 ......................................................................................... : التوكيل موقع صفة

 ...................... (:السعوديين لغير السفر جواز رقم أو اإلقامة رقم أو) التوكيل لموقعالهوية الشخصية  رقم

 ...................................: (معنويا شخصا األسهم مالك كان إذا الرسمي للختم باإلضافة) الموكل توقيع



 

 

 
 

 ساسي للشركةالنظام األ
 (3( و )2المادتين رقم )تعديل 

 

 

 



1الصفحة  من   2 
 

  لنظام األساس لشركة جازان للتنميةالنهائية لوسدة  امل

 املالحظات على النظام مقترح التعديل الحالي للشركة لنظام األساسا

 : املاة  الثانية : اسم الشركة

 شركة جازان للتنمية  "جازادكو" ) شركة مساهمة مدرجة (.

 : املاة  الثانية : اسم الشركة

 لتنمية  "جازادكو" ) شركة مساهمة مدرجة (.اللطاقة و شركة جازان 
 .تغيير االسم

  : : أغراض الشركةالثالثة املاة  

 :  التاليةوتنفيذ األغراض مزاولة تقوم الشركة ب

إمتالك واستصالح األراض ي الزراعية بغرض استغاللها في  (1

 إقامة املشاريع الزراعية ومزاولة حفر اآلبار. 

 إقامة املشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.  (2

تربية وتسمين األغنام والعجول وإنتاج الدجاج الالحم  (3

 والبياض وإنشاء املزارع السمكية ومزاولة صيد األسماك. 

إنشاء املشاتل الزراعية وإنتاج شتالت الفاكهة واألشجار  (4

 الحرجية والزينة والعطرية والطبية. 

الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية  ع املنتجاتيتصن (5

 ومشتقاتها. 

الجملة والتجزئة في  وتجارةالحصول على الوكاالت التجارية  (6

 املواد واآلليات واملستلزمات الزراعية. 

العمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية والنباتية  (7

 والحيوانية والسمكية ومشتقاتها. 

مباني عليها واستثمار هذه املباني بالبيع شراء األراض ي إلقامة  (8

 أو اإليجار لصالح الشركة. 

 صيانة وتطوير العقار.  (9

 إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل املشاريع الصناعية.  (11

تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والعدد واألدوات  (11

الصناعية ومواد البناء واألدوات واألجهزة الكهربائية 

 واإللكترونية. وامليكانيكية 

  تهاوتمارس الشركة أنشط
ً
وبعد الحصول على األنظمة املتبعة وفقا

 . إن وجدت  التراخيص الالزمة من الجهات املختصة

 

  : : أغراض الشركةالثالثة املاة  

 :  التاليةوتنفيذ األغراض مزاولة تقوم الشركة ب

واستصتتتتالح األراضتتتت ي الزراعيتتتتة بغتتتترض استتتتتغاللها فتتتتي إقامتتتتة  إمتتتتتالك (1

 املشاريع الزراعية ومزاولة حفر اآلبار. 

 إقامة املشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.  (2

تربيتتتتتتة وتستتتتتتمين األغنتتتتتتام والعجتتتتتتول وإنتتتتتتتاج التتتتتتدجاج الالحتتتتتتم والبيتتتتتتاض  (3

 وإنشاء املزارع السمكية ومزاولة صيد األسماك. 

ل الزراعيتتتة وإنتتتتاج شتتتتالت الفاكهتتتة واألشتتتجار الحرجيتتتة إنشتتتاء املشتتتات (4

 والزينة والعطرية والطبية. 

ع املنتجتتتتتتتتتتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتتتتتتتتتة والحيوانيتتتتتتتتتتتتتتتتة والنباتيتتتتتتتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتتتتتتتتمكية يتصتتتتتتتتتتتتتتتن (5

 ومشتقاتها. 

الجملتتتتة والتجزئتتتتة فتتتتي املتتتتواد  وتجتتتتارةالحصتتتتول علتتتتى الوكتتتتاالت التجاريتتتتة  (6

 واآلليات واملستلزمات الزراعية. 

ق الزراعتتتتتتتي للمنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة والنباتيتتتتتتتة العمتتتتتتتل فتتتتتتتي مجتتتتتتتال التستتتتتتتوي (7

 والحيوانية والسمكية ومشتقاتها. 

شتتتتتراء األراضتتتتت ي إلقامتتتتتة مبتتتتتاني عليهتتتتتا واستتتتتتثمار هتتتتتذه املبتتتتتاني بتتتتتالبيع أو  (8

 اإليجار لصالح الشركة. 

 صيانة وتطوير العقار.  (9

 إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل املشاريع الصناعية.  (11

تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والعدد واألدوات الصتناعية  (11

 ومواد البناء واألدوات واألجهزة الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية. 

الجتتتتتول ح الباتتتتترل والستتتتتك   -ختتتتتدمات النقتتتتتل )النقتتتتتل بكافتتتتتة أنواعتتتتت    (12

 الحديدية ح األنابيب والخدمات املساندة لكل طرق النقل(.

املتصلة بالسياحة والسفر مثل )خدمات الفنادق الخدمات  (13

 واملطاعم والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضة(.

خدمات التأجير واالستئجار )املتصلة بالسفن ح الطائرات ووسائط  (14

النقل األخرى ح مكائن ومعدات أخرى ح خدمات التأجير واالستئجار 

 الخاصة بالسلع املنزلية( .

 . اإلمتياز االستثمارل  (15

 خدمات البيئة . (16

 خدمات الطاقة وإنتاجها وكل ما يتعلق بها . (17

 خدمات تالية املياه وكل ما يتعلق بها . (18

االستتتتتتتتتثمار فتتتتتتتتي مجتتتتتتتتال التعتتتتتتتتدين وبيتتتتتتتتع واستتتتتتتتتيراد وتصتتتتتتتتدير املنتجتتتتتتتتات   (19

 التعدينية بأنواعها املختلفة .

 تشغيل وصيانة وإدارة الطرق واملباني . (21

 اإلعاشة .مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل و  (21

تممممممممم اطمممممممما ة أ شمممممممم ة جديممممممممد  

 باللدن األحمر



2الصفحة  من   2 
 

القيتتتتتام باستتتتتتتيراد وتصتتتتتتدير وإنتتتتتتتاج زيتتتتتوت الت تتتتتتحيم وال تتتتتتحوم وميتتتتتتاه  (22

 تبريد الرديترات واملنتجات ذات الصلة .

االستتتثمار فتتتي مجتتال إنتتتتاج الكهربتتتاء متتن الطاقتتتة الشمستتية ومتتتا يتعلتتتق  (23

 بها .

  تهاوتمتتتتتتتارس الشتتتتتتتركة أنشتتتتتتتط
ً
وبعتتتتتتتد الحصتتتتتتتول علتتتتتتتى األنظمتتتتتتتة املتبعتتتتتتتة وفقتتتتتتتا

  . إن وجدت  الجهات املختصةالتراخيص الالزمة من 

 



 

 

 
  ةالذاتيالسرية 

 الجدد دارةألعضاء مجلس اإل
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