








































































































































The genuineness of the Digital Signature  and the validity of the
document must be checked through the QR validation services
listed at the bottom of the page.

Signature Date: 2022.06.30 14:59:32 +04:00
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 تم اعتماد توقيعات ذوي العالقة بإقرارهم والتحقق من هويتهم واهليتهم وصفاتهم ورضائهم بواسطة تقنية االتصال المرئي وتمت المصادقة عليها عبر تقنيات التوقيع
والمصادقة الرقمية

محضر تصديق رقم : 2105029797
بموجب اإليصال رقم : 2101999365301071434

وسداد الرسم وقدره : 500 درهم

خلود المزروعي

الكاتب العدل

11:492294724E11D0EDE222B7 30/09/2021التاريخ : رقم المصادقة :

4 عدد الصفحات : معاملة كاتب عدل نوع الوثيقة :

حالة المعاملةحالة المصادقة

يتوجب التحقق من صحة  المصادقة الرقمية و  مدى سريان الوثيقة من خالل
كيو ار الخدمات المشار إليها في أدنى الصفحة.

The genuineness of the Digital Signature  and the validity of the
document must be checked through the QR validation services
listed at the bottom of the page.
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The genuineness of the Digital Signature  and the validity of the
document must be checked through the QR validation services
listed at the bottom of the page.

Signature Date: 2022.06.30 14:59:32 +04:00
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 تم اعتماد توقيعات ذوي العالقة بإقرارهم والتحقق من هويتهم واهليتهم وصفاتهم ورضائهم بواسطة تقنية االتصال المرئي وتمت المصادقة عليها عبر تقنيات التوقيع
والمصادقة الرقمية

محضر تصديق رقم : 2250017816
NPS-220030464 : بموجب اإليصال رقم

وسداد الرسم وقدره : 7500 درهم

راشد الظاهري

الكاتب العدل

12:52232082E5981DFFE28049 26/07/2022التاريخ : رقم المصادقة :

12 عدد الصفحات : معاملة كاتب عدل نوع الوثيقة :

حالة المعاملةحالة المصادقة

يتوجب التحقق من صحة  المصادقة الرقمية و  مدى سريان الوثيقة من خالل
كيو ار الخدمات المشار إليها في أدنى الصفحة.

The genuineness of the Digital Signature  and the validity of the
document must be checked through the QR validation services
listed at the bottom of the page.
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