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 تقديم
  

 عبد الحق يخص عائلةوثائقي برصيد مهم عبارة عن إرث  تعزيز أرصدة مؤسسة أرشيف املغربتم لقد          

 من نوعه، 
ً
كية ما يتضمنه من معطيات ومعلومات تاريخية دقيقة عن حر باملريني. ويعتبر هذا الرصيد فريدا

على طول مرحلة مهمة من تاريخ  واالقتصاديةالسياسية لعبته في مختلف املجاالت  والدور الذي عائلةالهذه 

 املغرب املعاصر. 

السالطين العلويين  تظهر رعاية التي شق مهم من اإلفادات التاريخية على املريني وثائق عائلةتحتوي 

في تدبير شؤون املدن. وقد عين السيد  يةلوظيفة من أهما تكتسيه هذه امل ،بتتبع عمل املحتسب اهتمامهمو 

 على  محمد بن يوسف سيديمن عهد السلطان املولى عبد الحفيظ إلى عهد  محمد املريني
ً
في ما بيت املال أمينا

 على مدينة الرباط سنة ثم املنقطعين والتعصيب ووكالة الغيب  ميراثيخص 
ً
متفقدا ، 1912محتسبا

أمانة الحسبة و بخطة  1928 سنة. وبعدها عين سواقفي ال واملطففين الغاشين  زجرو لمكاييل واملوازين ل

بخصوص حيازة املال بالتعصب ممن ال مالك ال املواريث بالدار البيضاء تحت نظر أمانة ومراقبة إدارة 

  .عاصب له من أهل البلد من املتغيبين

هي في معظمها رسائل رسمية  -االت املخزن ذا الصنف من رجتلقي الضوء على دور هالتي  –هذه الوثائق 

مهم  عددباإلضافة إلى وأخرى خاصة متبادلة بين السالطين ومن كانوا من أعوانهم املكلفين بخطة الحسبة. 

 ما يزيد عن قرن. على  امتدتعائلة املريني بالحياة الخاصة لبعض أفراد الوثائق املتعلقة  من

، تاركا وراءه إرثا يمثل حالة متميزة لعائلة مخزنية تولت خطة الحسبةته حتى وفاالسيد محمد املريني ظل      

  وثائقياوتراثا 
ً
باإلضافة إلى  .بتاريخ املغرب املعاصر ومرجعا ضروريا ال محيد عنه لكل باحث أو مهتم مهما

 الوثائق الخاصة التي تتعلق بنشاطه التجاري وما يتعلق بأبنائه وزوجاته، وميراث العائلة.
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 الرصيد محتوىف وص

 

فرري التعريررف بالسرررة املغربيررة الترري تقلرردت مهررام  لتاريخيررة الترري تكتأرريي أهميررة بالغررةعائلررة املرينرري مررن الرصرردة ا رصرريديعتبررر        

مرررن بررردايات القررررن  تجاريررة وصخصررريةمعرررامالت و ومرررا كانررت عليررره مرررن مهرررام حركيرررة هرررذه العائلرررة  عكرر يهرررو ف، حيويررة فررري الدولرررة

 . أواخر القرن العشرينالتاسع عشر إلى 

: يحتوي هذا الرصيد على وثائق متنوعة ومختلفة املواضيع واملضامين، وهري عبرارة عرن وثرائق رسرمية وأخررى صخصرية وعائليرة

الشررراء، رسررائل رسرمية وصخصررية، عقررود التوكيررل، عقرود الكررراء، عقررود التركررة و  النكرراح والصررداق، عقرود البيررع عقررود ،ظهرائر

برررردين، عقررررود امللكيررررة، عررررجل، دعرررراوى، عقررررود و يصرررراالت الداء،  إشررررهادوفرررراة، عقررررود الشررررراكة، وصررررايا، ات بالإشررررهادواإلرث، 

 . إلخ طلبات،

 :ةالتالياملواضيع نوع الوثيقة و هذا الرصيد وفق  تم تصنيفوقد 

 9 عقود النكاح والصداق 6 ظهائر 

 32 عقود الشراء 13 عقود البيع

 17 عقود التوكيل 74 الرسائل

 8 عقود التركة واإلرث  8 كراءعقود ال

 13 عقود الشراكة  6 ات بالوفاةإشهاد

 29 بدين إشهاد 8 وصايا

 3 عجل  8 عقود امللكية 

ات بالوصاية وبلوغ إشهاد 6 دعاوى 

 سن الرشد 

4 

 7 عقود و يصاالت الداء 16 عقود الحيازة 

 40 وثائق متنوعة املضامين 4 طلبات
 

 معلومات عن رصيد عبد الحق املريني املتوفر بأرشيف املغرب

 عدد الوثائق الحجم  مكان الحفظ السنوات

1990إلى  1819من   أرشيف املغرب، الرباط  

 

 310  متر خطي 0.3
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5AP1   

 رـــــــائـــالظه
 

 

 ظهير شريف للسلطان املولى سليمان بن محمد بن عبد هللا  .1
 
وشقيقتها  العاليالعريفي عائشة بنت الغازي الزيادي  فيه كيمل 

و  منزالعبلة 
ُ
 .(1819يناير 26 /1235ربيع الثاني  10)بالْعل

 عبلةللمولى عبد الرحمن بشأن تأكيد ملكية الشقيقتين عائشة بنت الغازي الزيادي العريفي العالي وشقيقتها  شريف ظهير .2

و 
ُ
 (1824نونبر  1240/11 الول ربيع  19)دارا بالْعل

قطعين املن  ميراثفي ما يخص ببيت املال  مكلفاعبد الحفيظ يعين فيه السيد محمد املريني ملولى اسلطان للظهير شريف  .3

 (1912غشت  1330/9شعبان 25) رباطوالتعصيب ووكالة الغيب بال

ن لتفقد املكاييل واملوازي ،للمولى يوسف بن الحسن بشأن تكليف محمد املريني بخطة الحسبة بالرباط شريف ظهير .4

 (1912شتنبر  1330/20شوال  8) سواق واملطففينعلى أيدي الغاشين في ال والضرب 

 محمد بن يوسف بن الحسن بشأن تكليف السيد محمد املريني بخطة أمانة املواريث بالدار البيضاء لسيدي ظهير شريف .5

البلد من املتغيبين ملدة  ب ممن ال عاصب له من أهليمالك بخصوص حيازة املال بالتعصتحت نظر أمانة ومراقبة إدارة ال 

 (1928بريل أ 1346/29ذو القعدة  5)طويلة 

تفقد و  محمد بن يوسف بن الحسن بشأن تكليف محمد املريني بخطة الحسبة بالدار البيضاء لسيدي شريف ظهير .6

 ( 1928بريل أ 1346/29ذو القعدة  5)وزجرهم سواق على أيدي الغاشين في ال  والضرباملكاييل واملوازين 
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 والصداق الزواجعقود 

                                                     عقد صداق السيدة الطاهرة بنت عبد الرحمان املريني على السيد محمد بن اليمني العزوزي  .7

 (1848ماي  5/ 1264 جمادى الثانية 1)

                                         لحارثي بن السيد علي السوسييعقد نكاح السيدة فاطمة بنت عبد الرحمن املريني بالسيد الحاج ا .8

 ( 1854 أكتوبر  1271/20صفر  1)

 عقد صداق السيدة حليمة بنت الحاج محمد بن عرفة الزوجة الثانية للسيد محمد بن عبد الرحمن املريني -  .9

 (1868أكتوبر  7 / 1285جمادى الثانية  18)

                                                  بن عرفة بأنه حاز من محمد بن عبد الرحمن املريني الصداق املتفق عليهالسيد محمد  إشهاد -     

 (1868 أكتوبر 1285/92رجب  11)        

 إالعل فعال ال تفبحيث وأدخلها في واليته وألزمها ثقافها  حليمة بأنه جرد الحجر على ابنتهمحمد بن عرفة السيد  إشهاد -   

 (1870يوليوز  28 /1287ربيع الثاني  30بإذنه )

  بنت عبد الرحمن املريني عائشةعقد زواج  السيد عبد العزيز بن محمد املذكوري بالسيدة  .10

 ( 1876غشت  1293/4رجب  13)     

 املريني بنت عبد الرحمن عائشةعقد زواج السيد الحاج الحارثي بن السيد علي السوسيي بالسيدة -  .11

 ( 1860فبراير  1276/26 شعبان 5)       

 (1863فبراير  3 /1279شعبان  13)  بنت عبد الرحمن املريني عائشةبالسيدة   بري  عقد زواج السيد علي بن الحاج أحمد -      

  زواج السيدة رحمة بنت عبد الرحمن املريني بالسيد عبد الرحمن بن محمد الدغيمي الرباطي عقد .12

 (1881ماي  28 /1298الثانية جمادى  29)      

  عقد نكاح السيد محمد بن عبد السالم الشرقاوي الغزواني على السيدة منانة بنت محمد بن محمد املريني .13

 ( 1895يونيو  11 /1312ذو الحجة  17)      

    تة ابنة السيد محمد بن عبد املالك عقد نكاح السيد أبي عبد هللا محمد بن محمد املريني الرباطي والسيدة خنا-  .14 

  (1900نونبر  30 / 1318شعبان  7التطواني الرباطي )

 1(1901شتنبر  3 /1319 ى الولجمادى  19) صداق السيدة خناتة زوجة السيد محمد املريني -  

 15. صداق السيدة فاطمة بنت السيد الحاج محمد بن عرفة زوجة السيد محمد بن عبد الرحمن املر يني 

   2(1859 أكتوبر  10/  1276 الول ربيع  13)    
                                                           

 سنتيمتر 40.5/28.5: الوثيقة وعرض طول  1
 وثيقة متضررة 2
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 عقود البيع 
 

 

أحمد  الحاجبنت السيدة عفيفة و  كل من السيدة زبيدة بنت الحاج العربي بن عبد هللا،ل تعود أرض نسخة من عقد بيع .16

لسيد فائدة امد بن أحمد املريني لالسيدة لطيفة بنت أحمد املريني، والسيد محو بن أحمد املريني،   السيد الحسنو املريني، 

 ]د.ت.[  3الوي وزوجته السيدة كنزة الهراجالهادي الس

  تبعشرة رياال  آلةبن محمد املريني  لمي أنه باع للسيد محمدالسيد محمد بن العربي الع إشهاد  .17

 ( 1904 دجنبر 1322/17شوال  9)    

ر السرالم الججرائي مرنالنيابرة عرن السريد عبرد  حراز بحسرب السريد علري برن أحمرد زنيبرر السرالوي أنره إشهاد-    .18 ال محمرد الجم 

 (1906فبراير  1324/28 محرم 4) الججائي السالم  السيد محمد املريني لعبد  جمال كان قد اشتراهاسبع الشرادي 

 (1906 مارس 11/  1324 حرمم 5)معلمين في الجمال أحمد بن محمد واملاللي بن إسماعيل الدكالي بقيمة الجمال  إشهاد -        

املكري بالربراط تعرود ملكيتهرا للسريدة زهررة  للسريد سرقايةبيع السيد محمرد برو جنردار عرن طريرق الوكالرة لردار بجروار  عقد-   .19

 (1913بريل أ 28 / 1331 ى الولجمادى  21) العمراني محمدزوجة محمد بلقاسم للسيد 

 ها )د.ت(دار املراد بيعها واإلشارة لوجود عقود وظهائر  تثبت صحة تملكموجز عن ما يدل على ثبوت ملكية ال -       

سفلية بزنقة بيارة التي بملكية السيدة فطومة بنت محمد بن عثمان جوريو والشقيقتين منانة  دارعقد بيع نسخة  -  .20

 (1990مارس  26/  1410لقعدة ذو ا 1) عبد هللا بن محمد بنعمر وخديجة بنتي الحاج محمد بن الحاج الطيب جوريو للسيد 

 (1937نونبر  22/ 1353رمضان  18)  عقد املخارجة لورثة عائلة املريني لبعض أمالك جدهم نسخة من -      

محمد بن محمد املريني والسيدة ربيعة املريني والسيدة زبيدة  )السيدعقد بيع من طرف أوالد السيد محمد املريني   .21

 (1991فبراير  25)   4كنزة الهراجالسيدة ج وشركائه" للسيد الهادي السالوي وزوجته املريني( مللك عقاري "فر 

22.  Contrat de vente entre Hadj Omar Tazi, Mohamed El Mrini et Alfred Van EYLL d’une 

parcelle de terrain de culture (20 août 1926)  

 23. Déclaration de vente de la récolte des oranges de l’année 1954 entre Hadj Mohamed El 

Mrini et Ali Ben Hadj Mohamed Trabelsi   (5 octobre 1954) 

                                                           
 في صفحتين  3
 ورقات 4 في 4
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  شراءعقود ال
 

 

 .ت(د) باب الدار البيضاء  أحد الذميين مستفادتقييد في شأن شراء  .42

    الكائنة بالعلو  من الدار  حقها الزيادي عقد شراء السيد محمد بن ابراهيم العزوزي الوراوي من السيدة عبلة الغازي  .25

 (1843 أكتوبر  1259/26شوال  3)

 عن شقيقته رحمة من السيد أحمد بن محمد بن موسيى أمة  .26
ً
عقد شراء السيد محمد بن عبد الرحمان املريني نيابة

 (1882ماي  1299/6جمادى االخيرة  17)  ريال 30اسمها محجوبة بثمن قدره 

 عررن السرريد محمررد بررن محمررد املرينرري مررن السرريد اإلسررماعيلي عقررد شررراء  .27
ً
السرريد العبرراس بررن محمررد الرردكالي البرروزراري نيابررة

 أحمر 
ً
 (1895نونبر  4 /1313 ى الولجمادى  16) االعالوي جمال

 (1896يوز يول 1314/25صفر  14)  عقد شراء السيد محمد بن محمد املريني  أمة من السيد أحمد بن الحاج علي الشتوكي  .28

                  ريرررررراال 57عقررررررد شررررررراء الحرررررراج أحمررررررد بررررررن محمررررررد بنرررررراني مررررررن السرررررريد أحمررررررد بررررررن الحسررررررين اللمررررررا ي نصررررررف فلررررررك بررررررثمن قرررررردره  .29

 (1898 مارس 1315/7ذو القعدة  15)

 برث .03
ً
 عشراريا

ً
 لريرا 30من قردره عقد شراء السيد محمد بن محمد املريني من الحاج املختار بن املختار الحسيني الرياحي فلكا

 (1898يونيو  9 /1316محرم  19)

                    عقد شراء السيد محمد بن محمد املريني من السيد إسماعيل بن محمد العلوي فلكا عشاريا جديدا ساملا .13

 (1898يونيو  20 /1316صفر  )فاتح

 عن السيد محمد بن مح شراء السيد عبد السالم بن ناصر عقد  .23
ً
مد املرينري مرن السريد محمرد برن املحجروب السرلوي نيابة

 بثمن 
ً
 عشاريا

ً
 (1900ماي  1318/11محرم 11) ريال 30فلكا

 من السيد محمد بن الحاج الفاليكي اري شلفلك ععقد شراء السيد محمد بن محمد املريني  .33
ً
                                مستعمال

 (1900 أكتوبر  3 /1318جمادى الثانية  8)

43.  
ً
عقد شراء السيد محمد بن الحاج إدري  الدكالي الفارحي املحرزي من السيد عمر بن أحمد السالوي البوعزيزي حمارا

 (1905يونيو  9/ 1323ربيع الثاني 5) رياال 19بثمن قدره 

 بثمن عقد شراء السيد محمد بن الحاج إدري  الدكالي الفارحي االزموري من السيد الجيالني الحريزي جم .35
ً
 أحمرا

ً
 61ال

 
ً
 (1905يونيو  10/ 1323ربيع الثاني 6) رياال

ريال من السيد املعطي بن محمد  50ب  ريال والثاني  54ب، الول لسيد محمد بن محمد املريني جملينشراء اعقد  .36

 (1905يوليوز  1323/20 ى الولجمادى  17) الورديغي 
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 بثمنن السيد قدور بن علي الورديغي عقد شراء السيد محمد بن محمد املريني م .37
ً
  44.5قدره  جمال

ً
                           رياال

  ( 1905يوليوز  1323/20 ى الولجمادى  17)

ريال  60 ب حدهماأ ينأحمر ي البوعمراوي جملين عقد شراء السيد محمد بن محمد املريني من السيد محمد بن التهام .38

 (1905غشت  1323/19ى الثانية جماد 17) ريال 66 ب اآلخروا

شوال  16) ريال 230بجملين بن بوعزة الحريزي الحبشيي  عقد شراء السيد محمد بن محمد املريني من السيد محمد .39

 (1905دجنبر  14 / 1323

                            رياال 94جمل من السيد بن العربي الدكالي الصنهاجي بثمن قدره لعقد شراء السيد محمد بن محمد املريني  .40

 (1906 مارس 6 /1324 محرم 10)

عقد شراء السيد أحمد بن عبد هللا بوزيد نيابة عن السيد محمد املريني الرباطي لوصيف يد ى أبو الخير من السيد  .41

 (1908يوليوز  7 /1326جمادى الثانية  7) ريال 39من ثمحمد بن الحاج تهامي الحاحي ب

     وداء بين محمد بن محمد املريني من البائع له العربي بن املدني الصويري عقد شراء أمة س .42

 (1908يوليوز  1326/18جمادى الثانية 18)              

 ب .43
ً
 أحمرا

ً
ريال  75عقد شراء السيد سعيد بن محمد الدكالي البوزراري من السيد عمرو بن العربي الزيادي اليحياوي جمال

 (1909يناير  29 /1327محرم 7 )  أن الجمل هو مناصفة بينه وبين السيد محمد بن محمد املرينيالسيد سعيد ب  شهادو 

عقد شراء عبد من الرقيق يد ى بركة من طرف السيد محمد املريني الذي وكل السيد محمد بن املختار لينوب عنه في  .44 

 (1909فبراير  3 /1327محرم  12) رياال 30ره الشراء من البائع له السيد البشير بن بوعالم الوادينوني، بثمن قد

                عقد شراء السيد عبد اللطيف بنخرابة  نيابة عن محمد بن محمد املريني فرسا من عند السيد محمد املزابي .54

 (1910 يونيو 42 /1328جمادى الثانية  15)

 بثمن قدره من السيد أحمد ب عقد شراء سعيد بن محمد الدكالي البوزراري  .46
ً
 أحمرا

ً
 10) ريال 52ن فضول الزعري جمال

 (1910يوليوز  18 /1328رجب 

 اعقد شراء السيد محمد بن محمد املريني والسيد سعيد بن محمد الدكالي البوزراري من السيد  .47
ً
حمد بن الحسن جمال

 (1910يوليوز  20 /1328رجب  12) ريال 48ب اأصفر 

 املسماة "مكزازة الصخرة" رضال مد املريني من السيد محمد بن العربي الدكالي واجبه في عقد شراء السيد محمد بن مح .48

 (1910غشت  7 /1328رجب  29)

49.  
ً
 نيابة

ً
 أحمرا

ً
عقد شراء السيد سعيد بن محمد الدكالي البوزراري من السيد صالح بن بوعزة الحجاجي البوعمراوي جمال

 (1910دجنبر  1328/21ذو الحجة 18) ريال 65ني بثمن قدره عن نفسه وعن السيد محمد بن محمد املري
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  عقد شراء السيد عبد الرحمن بن العباس عليوة نيابة عن السيد محمد املريني لبغلة من السيد الحسين الغجدامي . 50

 (1912يناير  1330/5محرم 15)

 عن السيد محمد بن محمد .15
ً
املريني من السيد عبد هللا بن محمد  عقد شراء السيد محمد بن الحاج الزيادي نيابة

 (1912يناير 1330/31 رجب 11) ريال 78بغلة بثمن السوسيي 

بين السيد محمد بن الفرجي والسيد عمر بن عبد  سنوات 10شراء أمة سوداء من صنف الرقيق صغيرة السن تبلغ  عقد .52

 (1912ابريل  1330/27الولى جمادى  10) هللا

العربي وشقيقه عيأيى بن العربي من الوكيل مسعود بن أحمد الدكالي حظا من الرض املسماة  شراء السيد محمد بن .53

 (1912يونيو  16 /1330جمادى الثانية  30) بالحوض

        عقد شراء وصيف بين السيد الحاج العباس والسيد عبد الرحمن بن العباس عليوة النائب عن السيد محمد املريني .54

 (1912يوليوز  1330/9رجب  14) 

عقد شراء السيد عبد القادر بن العربي فرج من التاجر السيد العباس بن محمد فتحا الدكالي، نيابة عن نفسه  نسخة  .55

وعن ابن عميه وعن السيد محمد بن ناصر غنام وعن إخوة محمد غنام وعمهم وعن التاجر الحاج العربي بن أحمد قديرة 

رمضان  13)    5ي، جميع العرصة املوجودة خارج باب الحد بطريق تمارة واملعروفة بدكاليةوعن التاجر محمد بن محمد املرين

 ( 1914غشت  1332/4

 الرسائل
  

شوال 2) الوراوي ملكية الدار لوالد  تبو ثن إلى أمناء مرسيى العدوتين يؤكد بن عبد الرحم من محمد سلطانية رسالة  .56

    (1866 فبراير 18 /1282

                                           من السيد الطاهر إلى السيد محمد املريني بخصوص طلب إعانة منه على إقامة عرس رسالة  .57

 ( 1866يونيو  1283/24صفر  10)

 (1871ماي  1288/1صفر  10)رسالة إلى السيد محمد املريني بشأن عمارة الحانوت بسوق العطارين  .58

 (1883شتنبر  1 /1300شوال  28السيد محمد املريني تخبره بوصول املكاتب املنتظرة )رسالة موجهة إلى  .59

 (1889يوليوز  1284/15 الول ربيع  13) رسالة تعزية من السيد الطاهر إلى أخوه السيد محمد املريني .60

                                                           
 صفحات 4  5
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  المالك والصائر عن شهر  البيضاء ومستفاد أكرية رسالة موجهة إلى أمير املؤمنين بشأن بيان مستفاد مرسيى الدار .61

 (1868فبراير  /1284ذي القعدة ) رمضان

                                                أمناء املخزن كتاب مرفوع للعلم الشريف في شأن تحويز "الطرفة" التي يتولى شراء أنواعها   .62

 ( 1868أبريل  1284/15ذي الحجة  22)

                             التازي لمناء مرسيى العدوتين للسؤال عنه وتهنئتهم لرجوعه من الحركة السوسية رسالة شكر السيد محمد .63

 (1882شتنبر  10 /1299شوال  26)

رورة مراقبة ض عبد العزيز إلى أمناء مرسيى العدوتين املحروستين يحثهم  فيها على موجهة من املولى رسالة سلطانية  .64

                                  وعدم التساهل في ذلك تجارة التهريبورات عند وصولها وخروجها لضبط ما يقع من املراكب والباب

 (  1895غشت  1313/2صفر  10)

وشد   عبد العزيز بن الحسن إلى القايد أحمد السويأيي يوصيه بمراعاة التاجر محمد املريني  ولىمن املسلطانية  رسالة  .65

 (1906يناير  6 /1323و القعدة ذ 10)  وقه وحمايته من كل مكروهعضده في حق

محمد التازي إلى املكلفين بالعرصة الدغمية لتقديم العون واملساعدة للسيد محمد املريني لداء مهمته  من رسالة موجهة .66

 عن ابن العربي بن عبد هللا
ً
 (1906يونيو  24 /1324 ى الولجمادى  2) الجديدة نيابة

أن الحاج العربي بن عبد هللا قد  رسالة موجهة من محمد التازي إلى محمد املريني يخبره بتوصله برسالته حول ما أخبره عن  .67

 له في فرض الهدية بمناسبة العيد وأن اهل الحرف ال يطيقون 
ً
  (1906دجنبر  1324/28القعدة ذو  12)  تسديدها ترك نائبا

                                              ااملريني يخبره بتوصله بنسختين من رسائله ويعده باإلجابة عنه رسالة من محمد التازي إلى محمد .68

 (1907يناير  1324/3القعدة ذو  18) 

املؤونة التي قدمها لداره  لىع فيها شكرهيإلى السيد محمد بن عبد الرحمن املريني  رسالة من السيد عبد الرحيم بني . 69

 ن
ً
 ظرا

ً
 (1908 يوليوز  1326/20جمادى الثانية  20)    آنذاك لكونه كان غائبا

وراوي يطلب فيها من السيد عبد الكريم التازي مساعدته رسالة من السيد املعطي بن عبد السالم العزوزي املعروف بال  .70

 لضعف حاله وفراغ يده
ً
 (1911فبراير  15 /1329صفر الخير  15)  وقضاء غرضه نظرا

 عن بيت املال يوالتعص سالة من السيد محمد املقري إلى محمد املريني بشأن ترشيحه للتكليف بخطة التوارث ر  .71
ً
ب نيابة

 (1912غشت  9 /1330شعبان  25)  الشريف
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                                                 مالك املخزنيةرسالة موجهة إلى أمين التوارث بالرباط  املريني بشأن معلومات عن تفويت ال  .72

 6(1912دجنبر  29 /1331محرم  19)

                              املخزنيةمالك ال رسالة موجهة إلى محتسب الرباط السيد محمد املريني بخصوص معلومات عن تفويت  .73

 (1913يناير  5 /1331محرم  26) 

املخزنية التي  ملريني يخبره فيها بتوصله بالتقييد الخاص بالمالك رسالة من السيد عبد الرحمن بني  إلى السيد محمد ا .74

 (1913يناير  1331/13صفر 4)  وقع فيها التفويت

                     رسالة من السيد محمد املقري للمحتسب محمد املريني بتبليغ المر الشريف بعدم تعاطي املحتسبين للتجارة  .75

 (3191يناير  22 /1331صفر  13)

                           جواب السيد محمد املريني على رسالة السيد محمد املقري يخبره فيها بامتثاله لألمر الشريف  مبيضة   .76

 (1913يناير  31 /1331صفر  22)

لى ملك بيت رسالة من السيد عبد الرحمن بني  إلى السيد محمد املريني يخبره فيها بتوصله بالتقييد الخاص بما كان ع .77

 (1913يناير 1331/27صفر  18) املال من أمالك املنقطعين وفوت للغير

                                         قصد خياطتها السلطانرسالة من التهامي عبابو إلى السيد محمد املريني يطلب منه إرسال مالب   .78

 (1913يناير  30 /1331صفر  21) 

                                                         ذن له بالراحة من العمل السيد محمد املريني بشأن طلب اإل  كاش إلىرسالة من السيد بر  .79

 (1913 ماي 2 /1331 ى الولجمادى  72) 

ة شهرين رسالة من السيد محمد املقري إلى السيد محمد املريني يخبره فيها عن توصله برسالته التي تتضمن طلب رخص .80

 (1913ماي  1331/2ى الولجمادى  25) تهسوء حالته الصحية ويعلمه بموافق بسبب

ما  معرفةوالفواتير قصد رسالة من السيد عبد الرحمن بني  إلى السيد محمد املريني بشأن أمره بمراجعة الكنانيش  .81

 (1913ماي  3 /1331 ى الولجمادى  26)    الرباط على الغرباء من الضعفاء واملساكينبيصرفه أمناء التوارث 

رسالة من السيد التهامي عبابو إلى السيد محمد املريني يخبره فيها عن توصله برسالته التي تتضمن تهنئته له بسالمة  .82

 (1913دجنبر  1331/30محرم  20) حلوله بالحضرة املراكشية

 على ريني يشكره فيها السيد محمد امل يوسف بن الحسن إلىسلطانية من املولى رسالة  .83
ً
تهنئته لجنابه الشريف بحلوله ساملا

 (1913دجنبر  1331/30محرم  20) حضرة مراكش

                                                           
 .الحالة املادية للوثيقة متضررة  6
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لحضور  ويدعوهمنه الترخيص له بحيازة الجحم من املجزرة  املريني يطلبرسالة من السيد محمد بو جندار إلى محمد  .84

 (1914ماي /1332رجب ) حفل زفاف

 ات )دفعات تسديد الدين(طار إشني بقدر الربعة االسيد عمر  صلبخصوص تو د محمد املريني رسالة موجهة إلى السي .85

 (1914 أكتوبر  1332/5ذو القعدة  15) 7الذي كانت في ذمة املريني

في الوقوف  املوكولة لهته ه بالتخلي عن وظيفيأمر يوسف بن الحسن إلى السيد محمد املريني  من املولى رسالة سلطانية .86

 (1914 أكتوبر 1332/6القعدة ذو  16) يتامالغيب وال ضريبة املباني واملواريث ووكالة  على

لجحضور عنده يوم  يدعوه فيهاإلى السيد محمد املريني  كم الكبير ملنطقة الرباط(ارسالة من الكولونيل بلكران )الح .87

 (1918يناير  31) 1918فبراير  2السبت 

في الجلسة البلدية املنعقدة  الستدعائه لحضور ل البلدية بالرباط إلى السيد محمد املريني شغارسالة من رئي  إدارة ال  .88

   ( 1918يناير  31) 1918فبراير  2

        رسالة مبعوثة من طرف السيد محمد بن يعقوب للسيد محمد املريني، يعبر فيها عن رغبته في كراء حانوت من عنده .89

 (1918رس ما 1336/22جمادى الثانية  9)

الحظيرة التجارية واالستفادة من  مارثي يخبره فيها بحلول دوره في جني إلى السيد محمد املرين رسالة من السيد عبابو  .90

 (1918 أكتوبر  1337/31محرم  25) حصته املالية

ن املكي للسيد الكاتب م مفتاح الدار التي بالقرب من سقاية بيرسالة من محمد املقري إلى محمد املريني يدعوه لتسل .91

 (1919يناير  1337/18ربيع الثاني  15) أحمد بن فقيرة

                                                           من السكر كيسين شراء متعلقة برسالة موجهة من طرف محمد املقري إلى محمد املريني  .92

 (1919شتنبر  1337/23ذو الحجة  27)

                                                 هة لباشا مدينة الجديدة في شأن ثمن بغلتين باعهما املكتري خوفا من ضياعهمارسالة موج. 93

 (1919 شتنبر 1337/25ذو الحجة  29)

 العلوم نشررسالة من السيد عبد الرحمن بركاش إلى السيد محمد املريني بشأن قبوله مشروع تأسي  لجنة هدفها  .94

 (1920يناير   28) واشتراكه بها كعضو أساسيي ،واملعارف واملخالطة املدرسية

 1920يونيو  28رسالة من عبد الرحمن بركاش إلى السيد محمد املريني إلخباره بانعقاد جلسة املجل  البلدي يوم االثنين  .95

 في املجل 
ً
 ( 1920يونيو 26) باعتباره عضوا

                                                           
 لاير 115كل إطار يقدر ب   7
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للباشا السيد  والالزم دفعهأشهر  7املريني بخصوص القدر املجتمع لديه من املال خالل  رسالة موجهة إلى السيد محمد .96

 (1921ماي  1339/1شعبان  22 )عبد الرحمن بركاش

         غرض أوصاه إياهيني يهنئه بحلول العيد ويذكره بالكالوي( إلى محمد املر  )خليفة البياز رسالة من أحمد بن الحاج .97

 (1921 يونيو 1339/91شوال  12)

رسالة من السيد أحمد التادلي إلى السيد محمد املريني يطلبه فيها بالصفح عن السيد محمد بن محمد رشيد املغاري  .98

 (1921 يوليوز  1339/28ذو القعدة  22)ومسامحته عن التقصير بعدم الكتابة له 

              داره عنده فييخبره فيها بقدومه قصد النزول  رسالة من القايد السيد الطيب الكندافي إلى السيد محمد املريني .99

   (1921 غشت 1339/11 ذو الحجة 6)                   

يشكره على اإلنعام على السيد و  رسالة من محمد بوجندار إلى القائد العيادي الرحماني يقدم له التهنئة بمناسبة العيد  .100

 (1921غشت  1339/17ذو الحجة  12)  محمد املريني بوسام جوقة الشرف

إلى السيد أبي شعيب يخبره فيها بتوصله برسالته املتضمنة  السيد العيادي بن القاسمي  من قائد الرحامنة  رسالة  .101

 (1921شتنبر  1340/29محرم  26)إنجاز املوعود بلقضية محمد املريني ويعده 

لى السيد محمد املريني بخصوص زيارة وفد مدرسيي إ "بول مارتي"باري  رسالة من رئي  الوفد املدرسيي في معرض   .102

 (1922يوليوز ) للديار الفرنسية

عن تعزيتهما في  ارسالة من السيد اليمني الناصر إلى السيدين محمد املريني ومحمد بن قاسم زنيبر بخصوص شكرهم  .103

 (1924يونيو  1342/18و القعدة ذ 15) نجله املرحوم سيدي بوبكر

  تعزيته في والده لىع فيها شكرهيرسالة من السيد إدري  بن محمد بنونة إلى السيد محمد املريني   .104

 (1927يونيو  /1345ذو الحجة  24)

وراوي إلى السيد محمد املريني يعتذر فيها عن عدم تلبية الدعوة لحضور حفل زفاف كريمة رسالة من السيد محمد ال   .105

 (1928 ماي 1346/10قعدة ذو ال 20) السيد املريني

   (1929يناير  8)  هلية إلى السيد محمد املريني لتهنئته بحلول السنة الجديدةال مور رسالة من السيد مدير ال   .106

عفائه من مهمة الحسبة إالسيد محمد املريني بخصوص  إلىمحمد بن يوسف  سيديسلطانية من رسالة صورة ل  .107

 (1929يوليوز  27/ 4813صفر  20) بالدار البيضاء

 عفائه من خطة الحسبة بالدار البيضاءإالسيد محمد املريني بخصوص  إلىمحمد بن يوسف  سيديرسالة من   .108

 (1929يوليوز  28 /1348صفر  20)     
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  عفائه من أشغال وظيفة املواريثإالسيد محمد املريني بخصوص  إلىرسالة من محمد املقري   .109

 (1929 أكتوبر  1348/21 ى الول جمادى 17)      

 (1932 نونبر 1351/22رجب  23) محمد املريني لتهنئته بعرس نجله السيد إلىالسالم  رسالة من السيد عبد  .110

ومناظرها أهلها  خبره فيها عن تلمسان وعن عاداتابنه محمد بن محمد املريني ي إلىرسالة من السيد محمد املريني   .111

 (1933دجنبر  1352/20ى الثانية جماد) الطبيعية

السيد مستشار الحكومة الشريفة بشأن النظر في دعوى سابقة ضد الحاجب السلطاني  إلىرسالة من محمد املريني   .112

 (1934يونيو  1353/19 الول ربيع  6) التهامي عبابو

نازلة له صوص خيخبره فيها عن حججه بقري الصدر العظم محمد امل إلىرسالة موجهة من طرف السيد محمد املريني   .113

 (1934شتنبر  1353/28جمادى الثانية  18)   قساطألتسديد ما تبقى عليه عن طريق  مع التهامي عبابو ويطلب منه أجال

114.  Plaintes de M. Mohamed El Merini au conseiller chérifien de Rabat contre les tuteurs de sa 

mandante Khadija Bennani (12 novembre 1934 et 7 janvier 1936)8 

الفقيه  إلىمدينة فاس وبتوجهه  إلىابنه محمد بن محمد املريني يخبره فيها بوصوله  إلىالسيد محمد املريني  رسالة من   .115

 16) ياء عليهاالعالمة السيد العباس بناني لحل قضية خديجة بناني بشأن رشدها وتسريحها من الحجر الذي لزمها من الوص

 9(1935ماي  1354/20الخير  صفر

الجزيرة الخضراء ويوصيه باالهتمام  إلىابنه محمد بن محمد املريني يخبره فيها بوصوله  إلىرسالة من محمد املريني   .116

 (1935 شتنبر 1354/15جمادى الثانية  31) بشؤون البيت في غيابه

لعائلة ويخبره بن محمد املريني من الديار البججيكية يسأله عن أحواله وأحوال ارسالة من محمد املريني إلى ابنه محمد  .117

 (1935شتنبر  29 /1354فاتح رجب )غراض أنه بعث له بعض ال 

118.  Lettre de M. Mohamed El Mrini au conseiller du gouvernement chérifien relative à 

l’émancipation de sa mandante et épouse de son fils, Karima fille de feu sidi el hadj Ahmed 

Bennani (5 janvier 1936)10   

رسالة من محمد املقري إلى السيد محمد املريني يخبره فيها بتوصله برسالته التي تتضمن تماطل السيد محمد بن   .119 

  ضاء للتدخل في ذلكريال( و يعلمه بصدور أمره لباشا الدار البي 600املامون في أداء الفصال )

 (1936فبراير  1354/24فاتح ذو الحجة )   

                                                           
8 3 pages  

 ورقات 3  9
10 11 pages 
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 17) العائلية  الغراضعن أحواله ويخبره عن بعض فيها سأله رسالة من محمد املريني إلى ابنه محمد بن محمد املريني ي  .120

 (  1941نونبر  7 /1360 شوال

121.    Loi fondamentale du Syndicat de vente en bourse des actions « BALIMA »11 (1946)   

املريني بخصوص  إلى  السيد عبد الحق -مدير الوثائق امللكية-السيد عبد الوهاب بن منصور ير رسالة شكر وتقد  .221

 ( 1993غشت  4) هداؤها للمديريةإالوثائق التي تم 

يشكي له مشكلته مع الحاجب السيد التهامي  رسالة ) مبيضة( من السيد محمد املريني إلى مراقب الناحية بالرباط   .123

 )د.ت( 12 مالكه ويطلب منه التدخل لحل املشكل بينهماأبه على بيع عبابو الذي يغص

 )د.ت(  رسالة موجهة إلى السيد محمد بركاش بشأن ما تبقى في ذمة الفرنأيي سري   .124

 )د.ت(  تهمحمد املريني لعدم تمكنه من تلبية دعو السيد ر إلى ارسالة اعتذار من السيد محمد بو جند  .125

 )د.ت(  محمد املريني يشكره على الهدية التي أرسلها لهالسيد محمد بوجندار إلى  يدالس رسالة من  .126

 )د.ت( محمد املريني  السيد محمد بوجندار إلىالسيد من  تعزيةرسالة   .127

 )د.ت(  محمد املريني يهنئه بالعيد النبوي ويشكره على الهديةالسيد محمد بوجندار إلى  السيد رسالة من  .128

عن تسديد املبلغ  هاعتذار فيها  يقدم له التهامي عبابو السيد  محمد املريني إلى الحاجب السلطاني السيد رسالة من  .129

 )د.ت( ويطلب منه فسحة لتدبر الدين الذي بذمته لهالشهري املتفق عليه 

هامه املخزنية التي كلف بها من ه من مأيي يطلب فيها السيد املريني إعفاءيعبد السالم السو  القائدرسالة مبعوثة إلى   .130

 )د.ت(  خطة الحسبة ومواريث

 

 

 

 

                                                           
11 3 pages 

 ورقات 3  12

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/la+Loi+fondamentale+dans
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 عقود التوكيل
  

طرف للنيابة عنها في رفع الضرر الحاصل لها من  املريني توكيل السيدة خديجة بنت عبد الرحمن املريني لشقيقها محمد  .131

 ( 1880دجنبر  1298/19محرم  16)  أمام القضاء زوجها

محمرد ابرن الحراج محمرد فتحرا برن محررز الربراطي للسريد محمرد برن الررحمن املرينري  ابرة مرن طررف السريد عقرد توكيرل وني  .132

 (1876ماي  1293/11ع الثاني ربي 16) ليقوم مقامه في جميع أموره ومصالحه

عن محاجيرها توكيل السيدة أم هاني بنت الحاج صالح بن بوجمعة لولدها محمد بن عبد الرحمن املريني للنيابة عنها و   .133

 (1910 أكتوبر  1267/23جمادى الثانية  1) في تسيير شؤونها

توكيرررل السررريد بوشررعيب برررن امليلرررود الزيرررادي الوطررراوي والشرررريي برررن قررردور وشرررقيقته الكبيررررة وعبرررد السرررالم برررن بررروعزة   -   .134

بنررت الغزوانرري ورحمررة بنررت التهررامي بنررت محمررد  مررةيونعومحمررد بررن الغزوانرري والطرراهر بررن الحرراج الزنرراتي وفاطمررة بنررت الجيالنرري 

 (1911دجنبر  22 /1329ذو الحجة  30) وزينب املعطي للسيد عبد السالم الوزاني ليقوم مقامهم في جميع أمورهم

                 توكيل السيدة الضاوية بنت الطاهر الرشادي للسيد عبد السالم الوزاني ليقوم مقامها في تسيير شؤونها -    

 (1912يناير  0133/8محرم )

  توكيل السيدة رحمة بنت الحسن بن الحاج الطاهر الرشادي للسيد عبد السالم الوزاني ليقوم مقامها في تسيير شؤونها  -

 (1914يناير  4 /1330محرم  14)

تسيير  مها فيلينوب عنها ويقوم مقا توكيل السيدة زهراء بنت محمد الحارثي العزوزي للسيد محمد بن املكي بوجندار -   .135

 (1912مارس  23 /1330ربيع الثاني  4)  أمورها وأمور محاجيرها

  السيد محمد بوجندار أنه وكل ابنه العباس بوكالة السيدة زهراء بنت محمد الحارثي العزوزي  إشهاد -        

 (1912بريل أ 26موافق ل  1330  ى الولجمادى  9) 

 يقوم مقامه في التكلم والخصام باسمهلاني للسيد محمد بن سيدي علي العمراني، عقد توكيل السيد عبد السالم الوز   .136

 (1912فبراير  8 /1330صفر  19)

توكيل السيدة زهراء بنت محمد بن الحارثي العزوزي  للسيد محمد بن املكي بوجندار لبيع دار سكناها الكائنة   .137

 ( 1912ماي  6/ 1330 ى الولجمادى  19) قيربالحضرة الرباطية و املتصلة بدار الحاج بنعاشر الف
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                                 عقد وكالة مفوضة من السيد عبد السالم بن املكي الوزاني للسيد املكي بن محمد التطواني    .138

 (1912يناير  1330/4محرم  14)

 عزلت السيد حمادي بن محمد املكناسيي من السيدة الياقوت معتقة السيد محمد بن محمد المراني أنها إشهاد  .139

 (1915مارس  1333/2ربيع الثاني  15)   التوكيل ووكلت السيد الطاهر بن الحاج التهامي بناني لتسيير إرثها من زوجها

ور املنص بيع دار  فيخوته إن العباس املنجرة لينوب عنه وعن توكيل السيد موالي عبد السالم المراني للسيد محمد ب  .140

 (1916نونبر  1335/4محرم  8)  الكائنة بثغر رباط الفتح للسيد محمد بن محمد املريني

وكالة مفوضة من السيدة الطاهرة بنت عبد هللا بن محمد شقرون وابنتها زينب بنت الحاج املهدي العاملي للسيد محمد   .141

 (1929يناير  1347/27شعبان  15) بن محمد املريني

ليقوم  السيدة خديجة بناني لوالد زوجها السيد محمد املريني بموافقة وحضور زوجها محمد بن محمد املرينيتوكيل  -    .142

 (1934يونيو  1353/30 الول ربيع  17) مقامها في طلب تسليم موجب رشدها وتمليكها أمر نفسها

 ة عنها في جميع معامالتها ومصالحهاللنيابالسيد محمد املريني  السيدة خديجة بناني بأنها وكلت  إشهاد -          

 (1934نونبر  1353/20شعبان 11 )           

              توكيل السيدة خديجة بناني لزوجها السيد محمد بن محمد املريني لينوب عنها في البيع والشراء وقبض الثمن  .143

 (1947بريل أ1366/5 ى الولجمادى  14)

الحاج محمد بن عبد هللا البنها السيد محمد بن محمد املريني على جميع ممتلكاتها من بيع  توكيل السيدة خناثة بنت  .144

 (1951 غشت 21 /1370ذي القعدة  17) وشراء

ربيعة بنت محمد  متعلقة بتوكيل 1947املوافق ابريل 1366 ى الولجمادى  30نسخة وكالة مأخوذة من الصل املؤرخ في   .145

فاتح )                          مالكها ومعامالتها  واملوثقة بمحكمة طنجة الشرعيةأاملنجرة للنيابة عنها في جميع س املريني زوجها العبا

  (1955غشت  20موافق  1375محرم 

                                           املرينيضما بنعبد هللا البنها محمد بن محمد فتحا السيدة خناتة بنت الحاج محمد توكيل رسم       .146

 (1951غشت  21هر/  1370ذو القعدة  17)

نص توكيل مفوض من زوج السيدة ربيعة بنت محمد املريني السيد محمد بن العباس املنجرة لشقيق زوجته املذكورة   .147

                               ةالسيد محمد بن محمد املريني للنيابة عنه في جميع املعامالت التجارية واملوثق بمحكمة طنجة الشرعي

 (1955غشت  20موافق  1375فاتح محرم )
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 عقود الكراء
 

  تقويم قدر كراء سكنى الفقيه السيد محمد بن عبد الرحمان املريني الكائنة بزنقة الصموم  .148

 (1903ماي  1321/9صفر 11 )         

بحومة الجزاء ملدة عام، من طرف السيد محمد ضما ابن الحاج عقد كراء الحانوت التي تقع في زنقة سيدي يوسف  -   .149

 (1910يناير  1327/1ذي الحجة  19)       املختار دينة الرباطي من صاحب املحل السيد محمد بن محمد ضما املريني الرباطي

 عقد مفاصلة في خلطة التجارة والشركة بين السيد محمد املريني والسيد محمد دينية  -       

 (1914مارس   1332/27 ى الولجمادى  1)

كتراء السيد محمد بن محمد املريني من السيد محمد بن أحمد سباطة الزموري وكيل ورثة الحاج املكي بن بريطل ا   .150

 (1910يوليوز  1328/9رجب  1)جميع الحظ املتخلف عن والدهم بالدار الكبرى 

  ني لجحاج محمد بن الحاج محمد بريطل الرباطيعقد كراء دار الحاج محمد بن محمد املري   .151

 (1910ماي  1328/2 الول ربيع  21)

عام واحد من كراء دار سكناه  اجبالسيد محمد بن أحمد سباطة بأن السيد محمد بن محمد املريني عجل له و  إشهاد   .215

 (2191مارس  1330/5 الول ربيع  16) الذي في شركة السيدة زينب بنت املهدي العلمي

رينو جميع الدار التي بها سكناه املقابلة .  عقد كراء السيد محمد بن محمد  املريني من السيد الحاج علي بن محمد ُم 315

 (1912شتنبر  1330/28شوال  16أشهر ) 6لبركاش قرب سيدي عبد القادر بن أحمد ملدة 

 يد محمد بن محمد املرينيبتسديد مستحق كراء الدار من طرف السيد محمد برطيل للس إشهاد   .154 

 (1913شتنبر  1331/15شوال  13)     

عقد كراء أرض فالحية بمنطقة سيدي بنور املسماة أرض العياشيي تعود ملكيتها لعائلة املريني للسيدين الحاج إدري     .155

 (1967أكتوبر  24) القدري والسيد محمد بن املصطفى الدكالي
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 عقود التركة واإلرث
 

السيد محمد املريني لزوجته السيدة خناتة بنت الحاج محمد بنعبد هللا وأوالده منها السيد الحاج محمد والحاج  تركة  .156

أحمد والحاج عبد الرزاق والسيدة ربيعة زوجة السيد محمد املنجرة من مستولدته السيدة الحاجة زبيدة زوجة السيد 

 )د.ت( العباس املنجرة

 (1860 دجنبر 15  /1277ى الولجمادى   31(  سيد عبد الرحمان املرينيتركة الطاهرة بنت ال     .157

ومفاصلة الورثة ملا  وزوجها السيد أحمد بن عبد القادربنت السيد الحاج محمد السرايري  حجيةرسم لتركة السيدة    .158

 (1922-1341/1912-1331) 13ترك الوالدان 

                                                             ن املريني مع مفاصلة اإلرث بين الورثةعقد تركة مفصل للسيد محمد بن عبد الرحم  . 159

  14(1903يوليوز  1321/16ربيع الثاني  20)  

 اإلرث وتعصيبها فيالسيدة خديجة بناني  البنتهاتركة السيدة خديجة بنت أحمد السرايري زوجة السيد أحمد بناني   .160

 15(1922نونبر  1341/5 الول ربيع  15) لحاج محمد ضما ومحمد فتحا وعائشةها اءشقاأ

161.   Titre comprenant six écrits concernant Khadija Bennani : acte de notoriété, acte de 

recollement, acte de demande d’émancipation, jugement d’émancipation et acte de notification 

(27 octobre 1939)16  

عقد إراثة السيد محمد املريني بعد وفاته يتضمن الوارثين منه وهم زوجته السيدة خناتة بنت الحاج محمد فتحا   . 162

 بنعبد هللا وأوالده الخمسة ) محمد، أحمد، عبد الرزاق وربيعة( ومن مستولدته الحاجة زبيدة

 (1977نونبر  1397/26ذي الحجة  14)     

  صفحات( 8) على ورثة السيد محمد ضما املرينيمالك ال تقسيم تركة ميراث  عقد نسخ   .163

 

                                                           
 سنتمتر 79/59طول وعرض الوثيقة:   13
 سنتمتر 40/  96الوثيقة: طول وعرض  14
 سنتيمتر 11.5/42.5طول وعرض الوثيقة:  15

16 9 pages 
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 ات بالوفاة إشهاد
 

 لورثته زوجته رحمة بنت عبد ا إشهاد . 164
ً
لرحمان املريني وشقيقته بوفاة السيد عبد الغني بن يوسف الرباطي وتركه ميراثا

 (1880ماي  /1297جمادى الثانية )    ئب عن حضرة الرباطعصبه السيد الحسن إبن أخيه السيد محمد الغا، الطاهرة

 )1868يونيو  1285/20صفر  30) البيضاء بوفاة السيد محمد الجيالني بنعسيلة بمدينة الدار إشهاد   .165

  بوفاة السيدة مالكة بنت ابراهيم العزوزي الوروي و حاطة ابن أخيها بلقاسم بن محمد الفاطمي بإرثها إشهاد  . 166

   (1912ماي  4  /  1330 ى الولجمادى  17)       

  ه لورثته زوجاته الربعة وأبناء شقيقيهتبوفاة السيد محمد المراني العلوي الحسني وتركعدلي  إشهاد   .167

 (6191 نونبر 5133/7 محرم 11)         

لورثتها أوالدها الشقاء الربعة السيد محمد  تركتهاضما وبيان لسيدة خناتة بنت الحاج محمد ل عقد اإلراثة نسخة    .168

  ، موثقة عند قاضيي الرباط وأحوازه املكلف بالتوثيق وشؤون املحاجروأحمد وعبد الرزاق وربيعة

 (1990دجنبر  4 /1411 ى الولجمادى  15)

، ه الربعة وأبناء شقيقيهبوفاة السيد محمد المراني العلوي الحسني وتركه لورثته زوجات إشهاد عقد اإلراثة نسخة  .169

 (1915مارس  1333/1ربيع الثاني  14)   ه املكلف بالتوثيق وشؤون املحاجر موثقة عند قاضيي الرباط وأحواز 

 عقود الشراكة
 

بن محمد جمال وهي شركة بينه وبين السيد محمد  3السيد سعيد بن محمد الدكالي البوزراري أن بحوزته  إشهاد  .170

 
ً
 (1901مارس  1318/2ذو القعدة  11) بينهما املريني مناصفة

السيد بوشعيب املدعو ولد العامرية أن الجمل الحمر الذي تحت يده هو مناصفة بينه وبين السيد محمد بن  إشهاد  .171

 (1906بريل أ 1324/6صفر 11 ) محمد املريني

بن العباس عليوة وولده محمد لإلتجار في عقد شركة بين السيد محمد بن محمد املريني وبين السيد عبد الرحمن   .172

 (1913شتنبر  1331/16شوال  14) أنواع املتاجر وضروب املكاسب

رياال واقتسام  925دينية وذلك بدفع كل منهما  عقد شركة بين السيد محمد بن محمد املريني والسيد الحاج املختار   .173

 (1914يناير  1332/13صفر  15) الربح بينها أنصافا متساوية عند البيع والتجارة
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ريال على آالف  10ر بن عبد الكريم التازي على السيد محمد بن محمد املريني بأنه حاز من السيد الحاج عم إشهاد -   . 174

 (1914يناير  1332/13صفر  15) وجه الشركة التي بينهما

مال القراض الذي  شريطة تسديد محمد املريني عقد فسخ شركة بين السيد محمد املريني والسيد الحاج عمر التازي -        

 (1910دجنبر  1328/16ذي الحجة  14) الف ريال( على شكل سبعة إطارات مؤداة للبنك الجريانآتحت يده )عشرة 

 ريال في التجارة 1300السيد عبد الرحمان بن العباس عليوة بأنه حاز من السيد محمد بن محمد املريني على إشهاد -   .175

 (1911فبراير 19 /1329صفر  19)

 فسخ عقد الشركة بين عبد الرحمان بن العباس عليوة والسيد محمد بن محمد املريني بعد تقاسمهما ربح مال القراض -       

 (1913شتنبر  16 /1331شوال  14)

  تي:كتابتها وهي كاآل دتيعأ الشراكة  والبيع في ملك الدار الكائنة بسال  نسخ لعقود  .176

السيد الفرج السالوي يد ى بنصالح شريك له بالنصف بالدار الكائنة  أنالسيد محمد بن محمد ضما  إشهاد -1 

 (1895يونيو  1313/24محرم  )فاتح بدرب الخيار بسال

بوفاة الشريك املذكور محمد بنصالح و ثبات رسم امللكية للوارثين فيه زوجته السيدة خديجة بنت علي  إشهاد  - 2

 ( 1895يونيو  1313/24محرم  )فاتح أوالده منهاالسبيطي و 

مغار من السيد علي بن محمد الفرجي باملخارجة جميع النصف الوحيد من أعقد شراء السيدة عائشة بنت محمد  -3

 ( 1901يوليوز 1319/16 الول ربيع  18) الدار املذكورة بسال مع تحديد ذلك النصف واملساحة التي تحده

ر التي اشترتها السيدة عائشة بنت محمد ضما للمشتري السيد بوجمعة بن عبد الرحمان عقد بيع نصف الدا -4

 (                         1902 بريلأ 19 /1320محرم  10)ريال  125فنيش بمبلغ 

 عقد شراء السيدة فاطمة بنت بوشعيب الدكالي ربع الدار املذكورة من البائع لها السيد بوجمعة بن عبد الرحمان -5

 ( 1902ماي  20 /1320صفر  11) فنيش

عقد حيازة السيدة عائشة بنت محمد ضما من املشتري السيد بوجمعة بن عبد الرحمان فنيش املبلغ املتبقي من  -6

 ( 1902يونيو  1320/10 الول ربيع  3)    البيع

 من املشتري السيد محمد بن عبد الرحمان ال -7
ً
سالوي من البائع له السيد عقد شراء ربع الدار املذكورة سابقا

 ( 1908دجنبر  13 /1326ذو القعدة  19 )رياال 90بوجمعة بن عبد الرحمان فنيش بمبلغ قدره 

 من طرف املشتري السيد الحاج محمد بن عبد السالم الصابونجي من البائعة  -8
ً
عقد شراء ربع الدار املذكورة سابقا

 ( 1909يوليوز  1327/4جمادى الثانية  15 ) يالر  121له فاطمة بنت بوشعيب الدكالي بثمن قدره 

                                              إسقاط الشفعة في ربع الدار املذكورة للمشتري الجديد محمد الصابونجي من فاطمة الخلطية-9

 ( 1909يوليوز  1327/15جمادى الثانية  26)
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زموري من البائعة لها السيدة ترية  السيدة رحمة بنت الحاج ال عقد شراء ربع الدار املذكورة من طرف املش -10

 ( 1909شتنبر  1327/16شعبان  30 ) ريال 131فاطمة الخلطية بثمن 

عقد شراء جميع الربع من كافة الدار املذكورة من طرف املشتري محمد بن محمد املريني من البائع له السيد    -11

 (1911فبراير  1329/1صفر  1) ريال 10غ قدره محمد بن عبد السالم الصابونجي بمبل

زموري والسيد محمد املريني املشتركين في ملكية الدار بأن تترك له اق بين السيدة رحمة بنت الحاج ال عقد اتف -12 

 (د.ت)  والمانة تحت يده على وجه الحفظ رسوم الدار 

 100لحسنوي أن تحت يده للسيد محمد بن محمد املريني السيد العربي بن الحاج امحمد العزوزي العبادي ا إشهاد  .177

 متساوية 400نعجة ثمنها 
ً
  ريال ليتولى حرسها ورعيها وسقيها وعند نتاجها يقتسمان الربح بينهما أنصافا

 (1914ابريل  1332/15 ى الولجمادى  19)

ملكيتها للسيد محمد بن محمد  خمسين نعجة تعود أن تحت يدهالسيد أحمد العزوزي العبادي الحسنوي  إشهاد .178

 (1915فبراير 3 /1333 الول ربيع  18) مع اقتسام الرباح بعد إرجاع رأس املال لصاحبهلرعايتها وحفظها  املريني 

 والبيع عقد شركة بين السيد محمد بن الطيب الكتاني الفاسيي وبين السيد محمد بن محمد املريني في إطار التجارة  -  .179

 (1920يناير  31 /1338  ى الولجمادى  01)  والشراء

مر و تبرعه  على الكتاني بقبوله ال   شهادالسيد محمد املريني بتبرعه لشريكه بربح الشركة إلعانته على نفقته و  إشهاد -      

 (1920مارس  1338/1 جمادى الثانية 10)  شريكه املريني بالعمل

والشراء  يني والسيد الحداوي بن الحاج امليلودي الزيادي بخصوص البيعفسخ شركة بين السيد محمد بن محمد املر   .180

 (1925يناير  1343/10جمادى الثانية  14) في البادية عدا رؤوس البقر والغنم املشتركة بينهما

محمد   دعقد شراكة في التجارة واملكاسب البيع والشراء بين السيد عبد السالم بن السيد أحمد بري  الرباطي والسي  . 181

 (1912فبراير  1/ 1330صفر  12) املريني

                                                وبين السيد محمد املريني عقد فسخ مخالطة بين الحاجب السلطاني السيد التهامي عبابو  -  . 182

 (1916نونبر  7 /1335محرم  11)

 للسيد التهامي عبابو  30قساط ملدة أه على شكل داؤ أدين في ذمة السيد محمد املريني و ب إشهاد-      
ً
بعد فسخ الشركة  شهرا

 (1920بريل أ 20 /1338شوال  1) التي بينهم
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5AP2  

 وصايا
 

 (1866مارس  26 /1282ذو القعدة  9) عدم التعرض لحامل التوصيةوصية مختومة باسم محمد بن إدري  الجراري ب  . 183

 

وفاته، وذلك على يد صهره بعد رياالت لتجهيزه والصدقة عليه  10ني بن يوسف بتخصيص وصية السيد عبد الغ  .184

 (1879دجنبر  18 /1297محرم  15) السيد محمد بن عبد الرحمن املريني

                                        وصية السيد هشام بن السيد إبراهيم الوراوي بخصوص متخلفه من المالك لورثته  .185

  (1908بريل أ 1326/17ربيع النبوي  5)

السيد أحمد بن محمد بناني بدفنه عند وفاته بالقبر املوجود بيمين املستقبل بمحراب مسجده الكائن بزنقة  وصية  .186

 (1922شتنبر  1341/10محرم  18)  الباعودي

 عن طالب  ،مالكه بين ورثتهأد الحاج أحمد بناني تتضمن تقسيم وصية السي -  .187
ً
بها السيد محمد بن محمد املريني نيابة

 (1934مارس  1352/8القعدة ذو  22) الرباط زوجته خديجة بناني من دار قاضيي

لقبره والصدقة عليه  افرنك 15السيد محمد بن عالل الحسني املليكي أنه إن قضيى هللا بوفاته يؤخذ من متخلفه وصية  -       

 (1928شتنبر  1347/5 الول ربيع  19) باملهمة وتكليفه السيد محمد بن مصطفى أفقير

بين زوجته زينب بنت الحاج عمر ملين وابنيه بعد وفاته مالكه أمد بناني تتضمن تقسيم وصية السيد أحمد بن مح  .188

 (1935ماي  1354/9صفر 6 ) محمد وخديجة واملساكين والضعفاء

بين زوجته زينب بنت الحاج عمر ملين وولديه من غيرها وفاته بعد مالكه أمد بناني تتضمن تقسيم وصية السيد أح   .189

 (1937نونبر  1356/22رمضان  18) السيد محمد ضما وخديجة

لزمه الوصياء عليها وذلك بتطبيق أصدور حكم بشأن رشد السيدة خديجة بناني وتسريحها من الحجر الذي  -   . 190

 (1938نونبر  9/ 1357رمضان  16)   1938 مارس 14موافق  1357رم مح 12الفصل العاشر من الظهير الشريف املؤرخ في 

لها وما   عالمها بما براز الحساب املتعلق باملحجورة و إلزام الوصياء على السيدة خديجة بعد صدور حكم ترشيدها بإ -    

 (1938نونبر  1357/15رمضان  21) عليها بحضور زوجها السيد محمد بن محمد املريني
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 نإشهاد بدي
 

 )د.ت( تقييد بما في ذمة الفرنأيي سري  من صاكة الصوف الكائنة بمرسيى الدارالبيضاء  .191

املعروف بالرباطي  املكي النائب عن السيد عمر بن أحمد  بدين بذمة السيد بوشعيب الزموري للسيد علي بن إشهاد -   .192

 (1866يناير  1282/6شعبان  19)

 (1866غشت  1283/16ربيع الثاني 5) أنه حاز على املبلغ الذي كان بذمة بوشعيب الزموري اطيالرب السيد عمر إشهاد -        

عقد قراض بين السيد علي بن أحمد العالوي والحاج بريك بن محمد التركي والسيد محمد بن عبد الرحمن املريني في   .193

 (1879ماي  1296/22 الولى جمادى  30) أنواع املتاجر وضروب املكاسب

  90السيد عبد الغني بن يوسف الرباطي أن بذمته  إشهاد  .194
ً
 لزوجته رحمة بنت عبد الرحمن املريني  مثقاال

 (1879دجنبر  1297/19محرم  15)         

  بدين بذمة السيد ابريك بن محمد التركي للسيد محمد بن محمد بن عبد الرحمن املريني إشهاد   .195

 (1880فبراير  16 /1297 الول ربيع  5)       

 23ثمنه  رياال ونصف وحزاما 19ادعاء السيد علي بن أحمد العالوي أنه دفع للسيد محمد بن عبد الرحمن املريني  -  . 196

 ( 1881مارس  1298/21ربيع الثاني  19. )أن يقتطع ماله ويمكنه من البايي رياال ونصف ريال، وطلب منه

الحاج   خرآحمن على ادعاء السيد علي بن أحمد العالوي، بأنه دفع لهذا الخير مع معلم جواب السيد محمد بن عبد الر  -     

. رياال والحزام املذكور  18رياال على وجه السلف ولم يرجع له سوى  42رياال على وجه القراض و 40بريك بن محمد التروكي 

  (1881مارس  1298/21ربيع الثاني  19)

  ريال فرنك 22محمد بن محمد بناني للسيد محمد بن عبد الرحمان املريني قدره بدين بذمة السيد  إشهاد . 197

 (1881 غشت 14 /1284رمضان  18)   

 (1866غشت  1283/23ربيع الثاني  11)    بدين بذمة السيد عمر لباري  للسيد محمد بن عبد الرحمن املريني إشهاد . 198

   قبض من السيد محمد بن العربي الدكالي مبلغا لإلبراء بعد تقديم الصجحالسيد بوشعيب بن الهاشمي بأنه  إشهاد    .199

 (1901فبراير  1318/6شوال  16)

رياال على وجبه  35حميدة بن الحبيب املراكشيي من السيد محمد بن محمد املريني اسيد لل باسترجاع الدين إشهاد  .200

 (1901فبراير  1318/24ذو القعدة  5) القراض الذي بينهما
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 (1906ماي  1324/4 الول ربيع  10)    بدين بذمة السيد محمد االدريأيي للسيد محمد بن محمد املريني إشهاد  .201

السيد محمد  رياالت لفائدة  10بدين من طرف السيد محمد بن سيدي عبد السالم الشريي الغزواني مبلغ  إشهادعقد   .202

 (1903ماي  14 /1321صفر  16) بن محمد املريني

ريال من ثمن نصف الدار  300بدين بذمة السيد محمد بن محمد املريني للسيد محمد بن الحاج الحسني قدره  إشهاد  .203

 (1904شتنبر  1322/20رجب  10) الذي بها سكناه

                              أن بذمة السيد محمد بن محمد املريني دين للسيد محمد بن الحسني العلمي نتيجة مخالطة بينهم إشهاد   .204

 (1906ماي  8 /1324 الول ربيع  14)

 السيد محمد بن العربي العلمي أن بذمته دين للسيد محمد بن محمد املريني بخصوص املخالطة السالفة بينهما إشهاد  .205

 (1906يونيو  8 /1324ربيع الثاني  15)

الخياط، لذمة السيد محمد ضما بن محمد املريني، مبلغ  واعتراف بدين السيد الحاج محمد بن الطاهر إشهادعقد   .206

 (1906يونيو  1324/9ربيع الثاني  16) من القروش 11رياال و 89قدره 

رياال  81بدين من طرف السيد الحاج التهامي ابن خرابة لفائدة السيد محمد املريني، قدر الدين  واعتراف إشهادعقد   .207

 (1906يونيو  30 /1324 الولى جمادى  8) قروش 7و

ريال سكة مخزنية للسيد محمد بن محمد املريني  150بأن بذمة السيد العربي بن أحمد الحسنوي دين قدره  إشهاد  .208

 (1914ماي  26 /1332رجب  1) على وجه السلف

 قدره  إشهاد -  .209
ً
    طة السالفة بينهماريال نتيجة املخال 96السيد محمد بن محمد املريني بأن بذمته لشقيقه محمد دينا

  (1907ماي  15 /1325ربيع الثاني  2)

 (1908فبراير  1326/13محرم  10) إبراء السيد محمد بن محمد املريني من الدين الذي كان بذمته لخيه محمد  -

                                                                 مة املرأة منانة بنت محمد املريني في حق شقيقها محمد بن محمد املرينيذإشهاد بدين ب  .210

 ( 1908فبراير  13 /1326محرم  10)

الذي  محاسبة بين السيد محمد بن محمد املريني وورثة السيد الحاج أحمد بن عبد هللا بخصوص مال القراض  -     .211

 (1908فبراير  1326/20محرم  17) بقي تحت يد املريني

  بن محمد املريني بأنه دفع لورثة السيد الحاج أحمد بن عبد هللا كل ما كان في ذمته السيد محمد إشهاد-

 (1912موافق ل ماي1330و القعدة ذ/جمادى الثانية)   
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  ريال 100السيد مبارك بن محمد الدكالي املسلمي أنه حاز من السيد عمر بن عبد الكريم التازي على  إشهاد  .212

 (1911يونيو  3 /1329ة جمادى الثاني 5)       

رياال ناتجة عن مخالطة كانت  270عليوة للتاجر محمد بن محمد املريني ادين بذمة السيد أحمد بن الهامشيي  إشهاد  .213

 (1911 أكتوبر  1329/9شوال  15) بينهما في السكر

  رياال 06السيد التهامي بن محمد املريني بأنه حاز من السيد الحاج أحمد دينية  إشهاد   .214

 (1913ماي  1331/13جمادى الثانية  6)        

 بدين بذمة السيد الفاطمي بن محمد اليوزراري للسيد محمد املريني في إطار مخالطة سلفت بينهما في الجمال إشهاد  .215

 (1913ماي  1331/18 الولى جمادى  11)

 بنه محمد لفائدة السيد محمد بن محمد املرينيعقد سلف دين بذمة السيد عبد الرحمن بن العباس عليوة وا  .216

 (1913شتنبر  1331/16شوال  14)     

رياال  675بحيازة السيد محمد بن املختار دينية ممن نائب عن السيد محمد بن محمد املريني على مبلغ قدره  إشهاد  .217

 (1914يناير  1332/11صفر  13) على وجه السلف

 املريني والسيد عبد الكريم التازي الذي يتضمن:عقد بين السيد محمد  -  .821

 ألف ريال 10السيد محمد املريني قدره  مة ذفي  ادين 

 السيد عبد الكريم التازي للسيد عبد السالم الجايي للنيابة عنه في فسخ عقد القراض توكيل 

 دفعات 7علىاملريني للدين املذكور  أداء السيد محمد 

 (1914يناير  13 /1332صفر  15)                                                                    

السيد محمد ابن الفقيه الرباطي الخضار ببقاء دين ملحمد بن محمد بن عبد الرحمن املريني وأداء الخير اليمين  ادعاء -  

 (1914نونبر  1333/23محرم  5) باهلل تعالى بأنه أخذ مستحقاته

 على نفسه بأن ذمته دين للسيد عمر بن أحمد الباريأيياملجاطي  بوشعيب بن غانم املديوني  السيد إشهاد  .219

 (1963يناير  4 /1382شعبان  8)        
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 عقود امللكية 
 

 )د.ت(  (عجول  صوف، أغنام، بقار،أ)رسوم بخصوص ملكية بيان    .220

  )د.ت( (تقويمها ) حانوت، دار، عرصة، هري بيان المالك املتخلفة عن املرحوم السيد أحمد بناني و   .221

نسخ رسوم ثالثة ثابتة للسيد محمد اليوسفي تهم ورثته بعده وهم زوجته خديجة بنت الطيب سالط وولديها علي   .222

 (1854غشت  26 /1270ذو الحجة  2) وأحمد ورسم يهم أرض الجنان الكائنة خارج باب شالة

الكائنة بزنقة الحاج املهدي بن جلون إلى السيدة عائشة بنت عبد الرحمن املريني بعد وفاة عقد انتقال ملكية ربع الدار   .223

 (1877شتنبر  1294/14رمضان  6) زوجها  السيد الحاج عزوز بن محمد املذكوري الرباطي

 ي في ذمتهم وورثتهممالكهم والديون التأ دري  ابني الحاج قاسم حصار تهم و  نسخ من رسوم ثابتة للشقيقين بنعاشر  -  .224

 (م 1899ه / 1317)

  السيد إدري  حصار إلى ملكية السيد محمد املريني بالشراء الصحيح عقد انتقال ملكية سقاية  -        

  (1911يونيو  1329/28جمادى الثانية  30)          

بالشراء  اود بن محمد الشاوي ورثة السيد بنعاشر حصار إلى ملك السيد بند انتقال ملكية نصف النصف من ساقية  -

 (1908نونبر  1326/29ذو القعدة  5)  الصحيح

السيد محمد بن محمد الزعري بحيازته على رسم دار بزنقة سيدي مولى النوبة من حومة باب سبتة له مع  إشهاد  .225

 (1909  أكتوبر 1327/3رمضان  19) إخوته فيها الربع في شركة السيد محمد بن عبد السالم الصابونجي

 (1911نونبر  1329/12ذو القعدة  20)  قرار بملكية أرض تسمى بالحوض من طرف السيد مسعود بن أحمد الدكالياإل  .226

                      السيد عبد القادر الشاوني أن تحت يده فرسا وبغال تعود ملكيتهما للسيد محمد بن محمد املريني إشهاد .227

 (1912 فبراير 1330/3صفر  14)
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 سجل تركة
 

   :صفحة(  50)  إحصاء التركة والمالك املستفادة من اإلرث  .228

المالك املتخلفة عن املرحوم السيد أحمد بن محمد بناني لورثته زوجته زينب بنت عمر ملين وولديه محمد من  -           

 (1935ماي 1354/9صفر  6) ي مستولدته الغالية وخديجة عن زوجته املتوفاة خديجة بنت أحمد السراير 

محاسبة الوصيين على أبناء املرحوم أحمد بن محمد بناني السيد العربي ملين وأحمد بن العباس الرفا ي بحضور  -         

على كل ما دخل عليهما من مستفاد المالك  الحاج محمد بن عمر ملين النائب عن شقيقته السيدة زينب باملفاصلة بالوراق

 (1935يونيو  3/ 1354 الول ربيع  1) عن املرحوم املتخلفة 

محاسبة السيد أحمد بن العباس الرفا ي للوصيين السيد العربي بن علي ملين والسيد أحمد بن عبد القادر ملين على  -        

  أبناء املرحوم أحمد بن محمد بناني ) محمد وخديجة( على كل ما دخل عليهما من مستفاد المالك املتخلفة

 (1936مارس  1354/24ذو الحجة  30)        

 

 بعد وفاته  مالكه وورثته والوصياء على محاجيرهأوصية السيد أحمد بن محمد بناني بخصوص  -     

 (1937نونبر  22 /1365رمضان  18)           

ا للسيد محمد بن أحمد بناني محاسبة الوصيين السيد العربي بن علي ملين وأحمد بن العباس الرفا ي على ما دخل عليهم-  

 إلى محاسبتهما من طرف التاجر عبد الكريم بن العربي بنعبد هللا على ما دخل عليهما للسيدة 
ً
وما صيراه من ذلك إضافة

 ( 1940يونيو  1359/18 الولى جمادى  10) خديجة أخت محمد بن أحمد بناني

 :وثيقتانمجحق مع السجل به  * 

  .قضاء الحاجة وريقة مكتوب بها دعاء .1

    .نسخة من وصية اإلراثة وشروط القسمة لألوصياء من أبناء وزوجة السيد محمد فتحا بناني الرباطي. 2

 (1982مارس  8)نسخة املطابقة بتاريخ 
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 دعاوى 
 

  دعوى السيد العربي بن الطالب الزناتي الراشدي ضد السيد محمد بن العربي الدكالي في شأن أرض الحوض . 229

 (1910شتنبر  1328/18رمضان  13)          

ولد الدكالية بأنه مستول على أرضه   دعوى السيد مسعود بن أحمد الدكالي ضد السيد محمد بن العربي املدعو  .230

 (1911نونبر  1329/12ذي القعدة  20) املسماة ب "الحوض"

لدار املجاورة لسقاية بن املكي وطلبه من وكيلهم السيد دعوى السيد عبد السالم بن املكي الوزاني ضد الساكنين با -   .231

 (1912يناير  1330/15محرم  25) بإفراغ الدار محمد بن املكي بوجندار 

السيد عبد السالم بن املكي الوزاني بوقوع الصجح و براء املد ى عليهم من الدعوى وتسليمهم الدار املجاورة  إشهاد -        

  17(1912ماي  1330/2  الولى دى جما 15) لسقاية بن املكي

 عن زوجته خديجة بناني ضد الوصياء عليها من قبل والدها السادة الحاج دعوى    .232
ً
السيد محمد بن محمد املريني نيابة

 لبلوغها سن الرشد وقدرتها على 
ً
العربي ملين، السيد أحمد الرفا ي والحاج أحمد ملين وذلك إلسقاط الوصاية عليها نظرا

 (1932نونبر  17 /1351رجب  18) ير أمورهاتسي

   (1932نونبر  1351/17رجب  18)  عقد نيابة السيد املريني عن زوجته السيدة خديجة بناني  .233

 

 إشهاد بالوصاية و بلوغ سن الرشد  
 

تركه لها والدها تقرير في قضية السيدة خديجة بنت أحمد بناني بخصوص تزويجها للسيد محمد بن محمد املريني وما   .234

 )د.ت( 18وبلوغها سن الرشد وتسريحها من وصية الوصياء الثالثة عليها

                                                           
 وثيقة متضررة 17
 ورقات 6  18
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 (1831غشت  1247/12ربيع النبوي  3) بعدم رشد السيدة امنة بنت محمد املريني في التصرف في مالها  وأحوالها إشهاد  .235

 6)                                                                                                                    رشد السيدة خديجة بنت أحمد بناني تاشهاد  .236-237

   (1934يونيو  1353/30 الول ربيع  17) ،(1934يونيو  1353/19 الول ربيع 

 

 عقود الحيازة   
 

 )د.ت(  حيازة الفقيه محمد املريني على عدد من الكتب )مسودة(   .238

 (1868غشت  1285/4ربيع الثاني  14) رياال 19السيدة فاطمة بنت عبد السالم أنها حازت من وكيلها  إشهاد   .392

 املباركية بحيازة السيد بوبكر بن الحاج ابراهيم بناني من السيد محمد بن محمد املريني ثمن قبر والده بالزاوية  إشهاد   .240

 (1900دجنبر  23/ 1318رمضان  1) 

ا           أصفر  من السيد محمد بن محمد املريني جمال البوزراري  بحيازة السيد العباس بن محمد الدكالي إشهادعقد   .241

 (1905يوليوز  19 /1323 الولى جمادى  16) 

بحيازة مبلغ من املال من طرف السيد بوشعيب بن الطالب الطاهر الزناتي الغزواني واسقاط جميع  إشهادعقد   .242

 (1910أبريل  1328/24ربيع الثاني  13) عاوي مع السيد محمد بن محمد املرينيالد

                      بحيازة السيد محمد بن عبد القادر العربي السالمي من محمد املريني بهيمة لحفظها واستخدامه إشهاد  .243

 (1910يوليوز  1328/11رجب  3)

الدكالي الغنضوري من السيد عبد اللطيف بن محمد خرابة النائب عن السيد  بحيازة السيد مبارك بن محمد إشهاد  .244

 (1910شتنبر  1328/8رمضان  3) ريال لشراء رؤوس أبقار 200السيد محمد بن محمد املريني على 

ن بحيازة السيد الجيالني بن إدري  العربي السالمي من السيد عبد اللطيف بن محمد بن خرابة النائب ع إشهاد  .245

رياال ونصف ريال لشراء بهيمتين لجحرث والزريعة لزرعها في أرضه واقتسام الربح أنصافا سوية  60السيد محمد املريني على 

 (1910أكتوبر  1328/23شوال  19)

  رسالة تهم حيازة الكاتب من السيد الحداوي الزيادي على ما عليه من حساب الغنم والبقر  .246
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 (1911ليوز يو  1329/5رجب  9)        

  بحيازة السيدة الكبيرة بنت زروال الراشدي على واجبها  من زوجها في الرض املسماة الحوض إشهاد  .247

 (1911غشت  1329/12شعبان  16)      

عجال  14السيد الجياللي بن محمد الدكالي البوزراري بأن تحت يده وفي حوزته للسيد محمد بن محمد املريني  إشهاد  .248

 (1912مارس  1330/19 الول ربيع  30) رياال حتى يتولى حفظها ورعيها 150ا ثمنه

  رياال مستخلص كراء دار من طرف السيد ابريطل لفائدة السيد محمد املريني 20بحيازة مبلغ  إشهادعقد   .249

 (1913مارس  23 /1331ربيع الثاني  14)      

ريطل من الحاج مصطفى بن محمد بن الطالب نائبا عن السيد محمد السيد بحيازة الحاج محمد بن محمد ب إشهاد  .250

 (1913غشت  1331/20رمضان  17) بن محمد املريني مبلغا بشأن كراء حصة بدار سكناه

  الحاجة الياقوت معتقة السيد محمد المراني بحيازة ما كان لها عند المين الطاهر بناني إشهاد  .251

 (1918يناير  1336/14ربيع الثاني  1)     

في  ريال من عند السيد محمد املريني ملا كان بينهما من شراكة 2000محمد فتحا ابن عوادة الفاسيي بحيازة  إشهاد  .252

 (1923يناير  30 /1341جمادى الثانية  13)التجارة 

محمد املريني شهريا  السيدة خناتة بنت الحاج محمد فتحا بن عبد هللا بتوصلها من ولدها الحاج محمد بن إشهاد  .253

 (1962 أكتوبر  1382/9 الولى جمادى  11) بمستفادها من أمالكها

  عقود وإيصاالت األداء  
 

دفع السيد محمد بن محمد املريني صائرا عن الجدار الحاجز بين دار ورثة الحاج محمد بنعبد هللا ودار السيد الطاهر   .254

 (1907ماي  1325/13ربيع الثاني  1) برادة

السيد املفضل بن الطيب الشرايبي بالتزامه بأداء مبلغ الشيك الذي ضاع من عمه السيد بوبكر بن محمد  إشهاد  .255

 (1913مارس  1331/25ربيع الثاني  16) الشرايبي بطريق مراكش للسيد محمد املريني

 



 أرشيف المغرب                                                                                                         المريني بد الحقع رصيد
  

   
 33 

 وثائق متنوعة املضامين
 

ون وابنتها زينب بنت الحاج املهدي العلمي بإبراء السيد محمد بن السيدة الطاهرة بنت عبد هللا بن محمد شقر  إشهاد  .256

  (1931نونبر  1350/21رجب  10) مالكهماأمحمد املريني من التصرف في 

كل من السيد أحمد بن ابراهيم سباطة والحاج العربي بن الطيب بن بوجمعة مقدم بين أيدي قاضيي الرباط إشهاد   .257

سيد عبد الرحمن بن محمد فتحا املريني املتوفي برعاية بناتهما خديجة والطاهرة ورحمة بضرورة قيام زوجة الالدغمي 

  (1846يونيو  1262/29رجب  6)عدم إهمالهن بعد وفاة أبيهنوعائشة و 

بن الفقيه العالمة ابراهيم هبة من السيدة عبلة بنت الغازي الزيادي العريفي لفائدة الصبي محمد بن محمد الفاطمي   .825

  (1844فبراير  1260/5محرم  15) وراوي العزوزي املحددة في ربع الدار الكائنة بالعلو داخل رباط الفتحال 

شركاء منهم محمد املريني  10ه" الكائنة بطريق تمارة بالرباط بين تعقد قسمة عرصة أرض املسماة " فرج وكمباني  .259

 (1934 أكتوبر  1353/19رجب  9) بالقرعة

هاء عالمة مثل الفقيه السيد محمد بن املبارك والفقيه السيد العباس بناني والفقيه عبد الرحمان بن سودة فتاوي فق  .026

 19والفقيه عبد الواحد الفاسيي بشأن قضية رشد السيدة خديجة بناني وتسريحها من الحجر الذي لزمها من الوصياء عليها

  (1935يونيو 2 /1354 صفر الخير 29)

 )د.ت( النخراط في جمعية املواساة النسويةاش( السيدة خديجة بناني يتضمن ايصاالت دفتر ) كنا   .261

وريقات متعددة املضامين من معامالت وأحداث  7مذكرة عبارة عن كناش صغير ملحمد بن محمد املريني يحتوي على   .262

 (م1911-1912 ( (ه1331 -1330)  20دونها السيد محمد بن محمد املريني

  الثالثينيات تخص السيد محمد بن محمد املريني ةتعود لفتر  (18عددها )ع بريدية طواب  .263

   )د.ت( بطاقة صخصية للسيد محمد املريني تظهر وظيفته كمحتسب      . 264

  (1920شتنبر  1)       Rabat–Bank of British West Africa Limited  دفتر شيكات السيد محمد املريني ببنك   . 265

 (1983نونبر  14) 21التعريف الوطنية الخاصة بالسيدة زبيدة املريني بطاقة     .266 

 ليستخدمه ويحفظه  .267
ً
 أزرقا

ً
 تسليم محمد بن محمد املريني للسيد محمد العقباني فرسا

                                                           
 ورقة 12   19
 سم 13.5*8طول وعرض الوثيقة:  20
 نسخ 5  21
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 )1910يونيو  24/ 1328الثانية  جمادى  15(               

الرباطي نائب السيد محمد املريني عن املد ي السيد محمد ابن أحمد  إنكار السيد محمد بن عبد الرحمن عليوة     .268

ة خطة الحسبة وأداء السيد املريني اليمين باملسجد العظم نافيا ما ادعاه السيد يالرباطي الخضار دين ثمن الخضار  مدة وال 

 (1914شتنبر  22 /1333محرم  5أحمد الرباطي )

 (1907مارس /1325)صفر  مة أبناء املرحوم الحاج محمد بن عبد هللانفقة اإلخوة أحمد والسعدية ورح   .269

خروج السيدة خديجة بنت أحمد بناني من بيت والدها إلى بيت خالتها بسبب الضرر الدي لحق بها  حول نازلة  إشهاد   .270

 (1932ماي  30 /1350محرم  13) من طرف أخيها و وزوجة ابيها وطلب الوصياء عليها بالرجوع إليه

  التهامي والحبيبة والسعدية وكذلك نفقة لال حليمة بنعرفة تقدير نفقة أوالد السيد محمد املريني  .271

 (1903يونيو  /1321ربيع الثاني )           

صجح بين محمد بن محمد شقرون مالك دار شقرون وبين السيدة خديجة بنت الجيالني بن عبد السالم مالكة دار    .272  

 (1843بريل أ 1259/5 الول ربيع  5)  في شأن نزاع على جدار بين الدارين بوجندار 

       الرباطبجدران  8العارفين بأحوال املباني عن حالة  والحاج محمد البسيل  تقرير البناءين الحاج محمد سباطة   . 273

 (1898غشت  18 /1316ربيع الول  30)

عليه  ال شييء له مع زوجته الزهراء بنت محمد العنتري في جميع ما اشتمل ن السيد محمد بن عالل الحسني بأ إشهاد  .274

 (1922دجنبر   1341/1ربيع الثاني 11)  مالكه وضعها تحت يد الجياللي بن الحسن العقبانيأبيتها وصندوقها وأن ماله و 

السقوط وأن  شرافها على صالح و لإل وي رثة محمد الوراالدار الكائنة بزنقة ابن الجناوي والتي بملكية و  بحاجةشهادة   .275

 (1912ماي  1 /1330 الولى جمادى  14)  الورثة لي  لديهم ما يصيرونه عليها

عن خروج السيدة خديجة بنت الحاج أحمد بناني من بيت والدها بسبب الضرر الذي لحق بها من أخيها وزوجة  إشهاد  .276

 (1932ماي  1350/26محرم  10)   22بيهاأ

 (1922مارس  1)  éMinoterie Franco Marocaine de Sal 23  ة ية املغربية السالويحية الفرنسوثيقة لألر    .277 

278.   Attestation par les adels Mustapha Guedira et Abdlkrim Mouline du décès de   Mohamed 

El Mrini, et la nomination de ses héritiers (sa veuve Khenata Bent Mehmed Ben Abdallah et ses 

enfants Mohamed, Ahmed, Abdrrazak, Rabia et Zoubida) (14 avril 1953) 

 :  سنتمتر( 36*90.5نسخ عقود مختلفة التواريخ )وثيقة   .279
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من  عقد شراء حانوت بزنقة املحتسب محمد الزاكي، من طرف املشتري السيد الحاج الطاهر بن الحاج املكي. 1           

 (1910شتنبر  1328/6رمضان  1)  مثقال 500نونة وخديجة وعدودية بثمن قدره البائعتين له السيدة خديجة ب

من زنقة املحتسب املذكورة بثمن قدره ستون رياال من البائع السيد الحاج الطاهر  ةالخارج املحالت التجاريةبيع . 2         

 (1883نبر نو  1301/7محرم  6) لزوجته فاطمة بنت بوعزى 

عقد شراء الحانوت املذكور من عند ورثة مالكته السيدة فاطمة بنت بوعزى بعد وفاتها عن طريق الوكالة، للمشتري . 3       

  (1910غشت  1328/8شعبان  1) رياال 335منهم السيد محمد ضما املريني بثمن قدره 

ة البيضاوية للتاجر السيد عبد املجيد بن محمد فرج، للنيابة عنها عقد توكيل من السيدة يزة بنت املقدم بوعزة الزياني. 4       

 (1909نونبر  1 /1327شوال  17)  في البحث عن تركة أختها القرشية والدة السيد محمد بن الطاهر املومني البيضاوي 

الحاجز بين دار البناء بن الحاج محمد بن محمد سباطة والحاج موسيى بن محمد بالضرر الالحق بالجدار  إشهاد  .280

                           الوروي قرب سقاية بن املكي وبين دار الحاج عبد الرحمن العفير بسبب حفر املطفية بهذه الدار )دار العفير( 

 (1893يناير  2 /1310جمادى الثانية  13)

بتجديد سقف الدار الكائنة قرب تكليف السيد محمد بن محمد املريني للمعلم السيد بنعاشر بن محمد الحسوني   .281

 (1900فبراير  1317/13شوال  12)الزاوية القادرية 

  )د.ت(  البيضاء مبيضة في شأن إصالح بابور فاسد بالخزين السعيد بثغر الدار  .282

 (1917ماي  /1335 شعبان )  ريال 3600مبيضة حساب مع السيد مصطفى بن العباسيي الدكالي بشأن ثمن قدره   .283

عبد هللا بسوق الجزارين من الحضرة الرباطية واملمتد من القبلة  بابنشهادة بوجود ثقب في غار بدار السلعة املعروفة   .428

 (1904شتنبر  1322/25رجب  15) إلى الجوف

 )د.ت(ورقة بها أدعية دينية    .285

 ( 1927مقال به ستة نسخ ملرافعات حول ملكية نصف أرض بقبيلة زناتة )    .286

 (ه1336موجب عرفاء بظهور شقوق بجدار أروى دار أوالد الوراوي جوار سقاية ابن املكي )  .287

 مسودات مختلفة بها ورقات ممزقة وغير مكتملة املعنى )د.ت(  .288

  لسيدة ربيعة املريني نسخة بطاقة التعريف الوطنية  الخاصة با  .289

  .24ياملرينعائلة وثائق  ضالئحة مضامين بع  . 290
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