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 المحتوى تقديم
 

 من األرصيييييدة التارالية التس ي أهييييياس أ،مية بالغة، محمد املقري  رصييييييديعتبر        
ً
مهام  ،ذه الشيييييخصيييييية من يقلدت ملانظرا

ياراخ ف رات إذ يقلد منصييييييييييب الصييييييييييدر األعظم    ف رة من  ،رجاالت املخزن على رأس قائمة  لقد كان .حيواة بدواليب املخزن 

الحماية الفرنسيييية على الب د. التدخل األجنبس يجلى    ملا زامنها من يداعيات  .جد حسييياسييية اعتبرتوالتس املغرب املعاصييير، 

حركية،  ،ذه الشيييخصيييية من شيييهدي  فقد كانت للظرفية التارالية واألحداث السيييياسيييية بال  األثر على الصيييدر األعظم. ملا

 رث وثائقي.إوما كانت علي  من معام ت ومهام جعلتها تغنس رصيد املغرب الوثائقي من خ ل ما أنتجت  من 

عصفت بمصير ،ذا الرجل املخزني، بسبب مواقف  واختياراي  التس عرجت ، همةمشهدت شخصية محمد املقري يحوالت  

بسيييييييييبب اختياره الصيييييييييف املوال  لنفي السيييييييييل ان املولى محمد بن  ،اطنة املغربية    حق بمصييييييييييره إلى الحجز ونز  صيييييييييفة املو 

 وأخذ الصييييدر األعظم جمي  صيييي حيات السييييل ان    يل  الف رة الحسيييياسيييية  الذي يوسييييف وتعواايييي  بابن عرفة
ً
كان صييييوراا

 من ياراخ املغرب املعاصر. 

مي  أم ك املقري من دور وعقارات. وطال الحجز جمي  ما مصيييييييييادرة ج توبعد عودة املل  من املنفى ونيل االسيييييييييتق ل، يم

 .1957وجد عنده من وثائق    مقر عمل  وبيت . ويو   املقري بعد،ا    شهر شأنبر 

، يحليليةوضييي  قائمة وصيييف بالحياة املهنية حيث يم  متعلق خرآإلى شيييق يتعلق بالحياة الشيييخصيييية و  قسيييمنا ،ذا الرصييييد 

 :وذل  وفق ما يل 
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 املضمون  التاريخ
رقم 

 الوثيقة 

الخاصيية بمل ل الصييدر األعظم  1340مصيياراف وصييائر لذييهر ذي الحجة  ***

 محمد املقري 

1 

دجنبر  14 /1340صفر  2

1921  

رسييالة من الفاي   بن كيران إلى الصييدر األعظم محمد املقري يلبره بنيت  

  مباشرة األشغال بالدار .

2 

 3 1340صائر ومصاراف البيت والبناء لذهر محرم  1340/1921

 1340/14ربي  الثاني  13

  1921دجنبر 

رسييييييييييالة موجهة إلى الصييييييييييدر األعظم محمد املقري يلبره بعدم اسييييييييييت اعة 

  .يلبية دعوة حاور حفل زفاف

4 

نونبر  1340/8ربي  األول  7

1921  

املقري يلبره رسالة مبعوثة من طرف ابن الصدر األعظم إلى والده محمد 

وما لقي  ،ناك من حسييييييييييييين اسيييييييييييييتقبال  ،فيها عن سيييييييييييييفره ومقام  بالذيييييييييييييام

 .ويرحيب من الحكومة الفرنساواة

5 

 1340/25ربي  األول  25

 1921مارس 

  

رسالة مبعوثة من طرف ابن الصدر األعظم إلى والده محمد املقري 

  Continental Hôtel  Grandيلبره بوصول  للقا،رة ومقام  بفندق

  وم قاي  بقاسم بن الحلو ب  وزااري     بيت .

6 

 1340/30ربي  األول  29

  1921نونبر 

رسالة مبعوثة من طرف ابن الصدر األعظم إلى والده محمد املقري 

   عند قاسم بن الحلو ب     انتظار وصول البابوراتثيلبره فيها بمكو 

 التس يقل املسافران.

7 

 1340/19ربي  األول  18

  1921نونبر 

رسالة مبعوثة من طرف ابن الصدر األعظم إلى والده محمد املقري يلبره 

 فيهييييا بوصييييييييييييييوليييي  إلى مييييدينيييية القييييدس عن طراق الق ييييار  ليقيم    فنييييدق 

Grand New Hôtel   .وا مئن  عن أحوال  وابلغ  س م  للعائلة 

8 

 1340/7ربي  الثاني  6

  1921دجنبر

رسييييييييييييييالة مبعوثة من محمد بن رحمون إلى الصييييييييييييييدر األعظم محمد املقري 

يسييييييييييييييأل فيها عن أحوال  وأحوال عائلت ، والبره بأن انق ا  األخبار عن  

 كان نأيجة م زمت  ألعمال  التجاراة بالق ر السوساس.

9 
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 24 /1340ربي  الثاني  23

 1921دجنبر 

قري وصيييييائر شيييييهر مجمو  يكاليف إصييييي ح مل ل الصيييييدر األعظم محمد امل

 . 1340ربي  الثاني 

10 

 1340/23ربي  الثاني  22

 1921دجنبر 

رسييييييييييييييالة موجهة من العربي بن عمر الورديأل  إلى الصييييييييييييييدر األعظم  محمد 

ع ي لوالده بواد زم وا لب من  
ل
املقري، ي لب من  تسيييييير  هير شييييراف أ

 العناية ب لب  والتعجيل ب .

 

11 

 1340/29ربي  الثاني  28

  1921دجنبر 

رسييييييييييييييالة مبعوثة من أحمد العمراني إلى الصييييييييييييييدر األعظم يلبره بتوصييييييييييييييل  

أمر السيييييييييل  التس  لىبرسيييييييييالت  ومعها حسييييييييياب شيييييييييهر ربي  الثاني وا كد ل  ع

 أوصاى عليها والتس مازالت عالقة بديوانة الرباط.

12 

 20 /1340محرم  17

  1921شأنبر 

يكاليف إصييييي ح مل ل الصيييييدر األعظم محمد املقري وصيييييائر شيييييهر  مجمو 

 .1340محرم 

13 

 14 فايورة سل  اسبانية اش را،ا املقري ملل ل . دون ياراخ

 1340/21محرم  17

  1921غذت 

بيان الب ائق املنفذة من قبل الصييييييييييييييدر األعظم  محمد املقري ومع  بيان 

 .أم ك  الخاصةملستفاد كراء 

 .*1921ستة أشهر من فايح يناير إلى شهر يونيومدخول كراء  -

من راقبة والسهر على سير حسابات املتعلقة بأم ك الصدر األعظم بالرباط امل* يتم )

 (أحمد العمراني و،و بمثابة محاسب ومذرف على أم ك  ،ناك.طرف 

 

 

15 

يوليوز  1339/5شوال  28

1921  

رسييييييييييييييالة من أحمد العمراني إلى الصييييييييييييييدر األعظم محمد املقري يلبره عن 

السيييييهو الذي وق  ل     قايييييية بن وا وولد حسيييييان كون  لم يايييييب  املبل  

 املتفق علي .

16 

يونيو  1339/25شوال  19

1921  

املقري يلبره بأشغال  رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد

 البناء املستمرة    الدار ال بيرة ومصاراف املواد األولية.

17 
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يوليوز  1339/1شوال  25

1921 

رسيييييييييييييييالية من  أحميد العمراني إلى الصيييييييييييييييدر األعظم  محميد املقري ي كيد لي  

يوصيل  بحسياب شيهر رمايان والبره بوقوف  على أشيغال ابصي ح بالدار 

 التس بالرباط.

18 

 19 شحنة الرخام التس طلبها الصدر األعظم محمد املقري ملل ل .  14/12/1921

 1339/9ذي القعدة  4

  1921يوليوز 

رسييييييييييييييالة مبعوثة من محمد بن رحمون إلى الصييييييييييييييدر األعظم محمد املقري 

 يلبره بتوصل  بصندوق قد أوصاى بجلب  لزوجت .

20 

 1339/4ذي القعدة  30

  1921غذت 

رسييييييالة موجهة إلى الصييييييدر األعظم محمد املقري يفيد يوصييييييل  بسييييييتة قلل 

 رط  من العسل. 50من الزات و

21 

شأنبر  1339/22صفر  19

1920  

رسيييييييالة من محمد الصيييييييبي   إلى الصيييييييدر األعظم محمد املقري يلبره بأن  

 اش رى ل  الق عة األرضية التس أوصاه بها ومعها بيان ملصاراف الأسجيل.

22 

بيان قسييييييييمة شييييييييراء أرا ويفايييييييييل ابن القا يييييييياس نسييييييييبة من الربح املتفق  )د.ت( 

 علي .

23 

ذو الحجة  9

  1921غذت 1339/13

رسيييييييالة من أحمد العمراني إلى الصيييييييدر األعظم محمد املقري يلبره بسيييييييير 

 نها باألبواب والصباغة.يأعمال البناء وابص ح للدار ويزا

24 

 1339/9ذي القعدة  4

  1921يوليوز 

رسييييييييييالة من محمد بن رحمون إلى الصييييييييييدر األعظم محمد املقري، ي كد ل  

يوصيييييييييييل  بصيييييييييييندوق صيييييييييييغير يحتوي على دمال  واقرا  السييييييييييي م أل،ل بيت  

 ويهنئهم بالعيد.

25 

 1339/24ذي القعدة  19

  1921يوليوز 

املقري يلبره بالتوصيييييييييييل بمبل   رسيييييييييييالة مبعوثة إلى الصيييييييييييدر األعظم محمد

 راال عن طراق شي  من البن  ابنجلي ي. 3200

26 

 1339/13ذي الحجة  9

  1921غذت 

رسييييييييييييييياليية من الفيياي   بن كيران إلى الصيييييييييييييييدر األعظم محمييد املقري  يلبره 

بوصييييييييييييييولييي  مليييدينييية اليييدار البيايييييييييييييييياء ويهنئييي  بعييييد األضيييييييييييييي ى و سييييييييييييييييألييي  عن 

 أشهر أو ي رك  إلى مدة أخرى.  ةاستل ص ثمن ر،ن الدار ال برى لث ث

27 

 1339/13ذي الحجة  4

  1921غذت 

رسيييييييييييالة مبعوثة إلى الصيييييييييييدر األعظم محمد املقري يلبره بالتوصيييييييييييل بمبل  

 راال عن طراق شي  من البن  ابنجلي ي.  1000

28 
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أبرال  1339/13شعبان  5

1921  

من أم ك  ف وميييية زنيبوايييية السيييييييييييييييييييدةحسييييييييييييييييياب القسييييييييييييييميييية املتللفيييية عن 

وعقيييييارات ملتلفييييية بميييييا فيهيييييا واجبيييييات الأسييييييييييييييجييييييل التس اشيييييييييييييي را،يييييا محمييييد 

 الصبي   للصدر األعظم محمد املقري.

29 

جمادى األولى  15

  1921يناير  1339/24

رسيييييييييييييييياليية من محمييد الصييييييييييييييبي   إلى الصييييييييييييييييدر األعظم محمييد املقري يلبره 

الصيييييييييدر بوقوف  على طلب  الذي أوصييييييييياه إياه بذيييييييييراء الجنان املجاور ملل  

األعظم وقد يم ذل  إلى حين أن يحدد م  امل ك السييييييييييييييعر النها ي وأتعاب 

 ال تابة والرسوم. 

30 

جمادى الثانية  4

  1921فبراير  1339/12

رسيييييييييييييييياليية من محمييد الصييييييييييييييبي   إلى الصييييييييييييييييدر األعظم محمييد املقري يلبره 

 فرن  بذأن رسم الق عة التس كلف لذرائها. 141بتوصل  طي  

31 

 1339/30الحجة  ذي 26

  1921غذت 

رسييييييالة موجهة للصييييييدر األعظم محمد املقري يلبره بالتوصييييييل بذييييييي  من 

 البن  ابنجلي ي.

32 

 1339/20ذي الحجة  15

  1921يوليوز 

 33 مبياة حول أثمنة ومصاراف شراء ق   أرضية.

حساب مصروف دار الصدر األعظم محمد املقري عن ذي القعدة  1921

 واااف إلي  حساب شهران قبلهما )رماان وشوال(.  1339

34 

 1340/27صفر  25

 1921أكتوبر 

رسالة موجهة إلى الصدر األعظم محمد املقري، تعلم  بالتوصل بذي  

 عن مبل  ألف راال.

35 

 1340/21صفر  19

  1921أكتوبر 

فاي   بن كيران إلى الصدر األعظم محمد املقري يلبره بأن  رسالة من ال

يكلم م  كبانيتين أمرا يتين بغرا إص ح الدار وإيمام األشغال بها، 

مبينا لكل واحدة منهما ما أقري  من مصاراف الخدمة ليلتار أيهما 

 أنسب ل .

36 

 1340/8ربي  الثاني  8

 1921دجنبر 

رسالة موجهة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بالتوصل بذي  

 راال. 100قدره 

37 
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مجمو  حساب صائر شهر صفر يلص الصدر األعظم محمد املقري ب   د.ت

 مصاراف ملتلفة.

 

38 

حساب مصروف الدار الخاصة بالصدر األعظم محمد املقري لذهر  1340/1921

 .1340محرم 

39 

 8 /1340ربي  األول  8

  1921دجنبر 

رسالة مبعوثة من محمد التبا  بن العياشاس إلى الصدر األعظم محمد 

 املقري يهدي  بغلة على وج  املحبة.

40 

 1340/30صفر  27

  1921أكتوبر 

رسالة مبعوثة إلى الصدر األعظم محمد املقري حول شراء أصول 

 الزاتون    بنس عمار بزر،ون.

41 

 1340/21ربي  الثاني  20

  1921دجنبر 

رسالة موجهة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بالتوصل بذي  

قدره ألف راال من البن  ابنجلي ي من وصيف دار الصدر األعظم والتس 

 تهم مصاراف الدار.

42 

 1921ربي  النبوي األول  4

 نونبر  1340/5

ملقري، يلبره بكون املخزني رسالة موجهة إلى الصدر األعظم محمد ا

الذي بعث  بييان غرا عاد دون سابق إخبار بذ،اب  وأن  ذ،ب دون 

 علم من أحد. 

43 

نونبر  1340/8ربي  األول  7

1921  

رسالة من الزر،وني إلى الصدر األعظم محمد املقري يسأل فيها عن 

*.
ً
 أحوال  والبره بأن ما وعده سيصل  قرابا

 *)وثيقة متاررة(

44 

نونبر  1340/23صفر  20

1921  

رسالة من محمد الصبي   إلى الصدر األعظم محمد املقري ينهئ 

 بوصول  ساملا للرباط والبره بلقائ  باملحأسب إدر س. 

 

45 

 /1339ربي  الثاني  23

 1920شأنبر 7

رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

بتوصل  بجواب  حول قاية الحاج حماد باشا يارودانت وا كد ل  عن 

 فرنسا. إلىنيت  للسفر 

46 
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 14 /1339ذي القعدة  14

  1921نونبر 

رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بأن  

 ب مغلوطة بمعية الباشا التهامي بتازارت.أرسل ل  مكايي

47 

ماي  1339/27رماان  19

1921  

يلبره عن  رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري،

 نجاح عملية طبية للباشا التهامي كما يلبره عن سير يجاري  وأحوال .

48 

 1339/31ذي القعدة  25

  1921يوليوز 

إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره  رسالة من محمد بن رحمون 

بمستجدات عن أمر جم  مبال  مالية وما يم ن من جمع  من عند 

 القياد ال بار.

49 

 1339/30ذي القعدة  24

  1921يوليوز 

  رسالة من الحاج أحمد إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره أن

ي  القائد سيبعث ل  جواب  م  محمد بناصر حول الغرا الذي يكلم ف

 بناصر.

50 

رسيييييييالة مبعوثة من طرف  سييييييياموال بينتو للصيييييييدر االعظم محمد املقري،  1921ماي  18

 ي لب فيها يحديد سومة كراء الدار التس ب نجة.

  

51 

 1339/10ذي القعدة  4

 1921يوليوز 

 

 

 

  

رسالة من  الباشا التهامي إلى الصدر األعظم  محمد املقري يعتذر ل  -

قدري  القدوم إلى فاس لحاور زفاف  محمد بن رحمون حيث عن عدم 

 يقدم  ال يب ليقوم مقام  من أجل الوقوف على وليمة الفرح.

 

رسالة جوابية من الصدر األعظم إلى الباشا التهامي يلبره بأن  -

االستعدادات التس يجب األخذ بها بعداد وليمة الفرح يجب األخذ 

 بأمور،ا حسب األعراف الجاراة.

 

 

52 

 1339/26ربي  الثاني  14

  1920دجنبر 

رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره عن 

قاية النقود واألرا الذي يكلم فيها م  ال يب. كما أكد علي  أن باشا 

53 
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يارودانت أرسل أمة سوداء ثانية صغيرة جدا وقد رد،ا ل  للتداوي كونها 

 نقل العدوى لصغار الدار.مصابة بالجدري ملافة 

 1339/27ربي  الثاني  15

 1920دجنبر 

رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

بسفره نحو مراكش وأن  وجد بالدار أمة صغيرة غير يل  املرااة وه  

 البأس بها    أعمال السخرة.

54 

الصدر األعظم محمد املقري ب نجة  وصل أداء ضرابة املباني لدار  1920نونبر  17

 فرن .                    352مبل   1920لسنة 

55 

 1339/4ربي  الثاني  23

 1921يناير 

رسيييييييييييييالة من التهامي بن محمد الدوري إلى الصيييييييييييييدر األعظم محمد املقري، 

ل إلي  حال  من يردي آما و يسييييييأل عن أحوال  والبره بأمر القائد أنفلوس 

أوضييييييييييييييياعي  بمراكش. مليا قيام بي  املكلف بياألم ك املخزنيية بحجز ممتلكياي  

 وا لب  بالتدخل لحل مذكلت  بعدما دخل    طاعة املخزن.

56 

 1339/28رماان   20

  1921ماي 

رسالة من املختار إلى الصدر األعظم محمد املقري، يسأل  عن أحوال  

أن قاية زوجة أبو ب ر وما أخبري     رسالتها واجيب  عن ما ورد ل     ش

عن الدسا س التس أوقعها فيها ، م كدا أن زوجها أمر أن ي ف عن 

 مراسلت  حتى يأبين األمر. 

57 

 1339/28رماان   20

  1921ماي 

رسالة من املختار إلى الصدر األعظم محمد املقري،    شأن قاية زوجة 

 أبو ب ر .

58 

ماي  1339/13رماان  5

1921 

رسالة من الحاج أحمد إلى الصدر األعظم محمد املقري يبعث ل  م  

 حامل  محمد بناصر خمسة ألف فرن   ليقبلها ،دية من .

59 

ماي  1339/5شعبان  26

1921  

رسالة من محمد بن عبد الواحد إلى الصدر األعظم محمد املقري يلبره 

 (ي وار أن  نسق م  حمدون لذراء ستة محارم. )نساء ج

60 

 1330/21جمادى األولى  4

  1912أبرال 

نسخة من  هير شراف للسل ان املولى عبد الحفيظ يلبر بتعيين 

القائد محمد بن البغدادي على رأس مذرو  أعمال الوالة املخزنيين 

 بسبب يد،ور األوضا  السياسية.

61 

 .1339صائر ومصاراف البيت والبناء لذهر رماان  1339/1921

 

62 
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يونيو  1339/15شوال  8

1921  

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم  محمد املقري يلبره بأن  

، على 12ايفق م  امل  ري الذي يس ن بالدار ال بيرة ب راق مكليل رقم 

 فتح كراج م قت لسياري  راثما يقوم ببناء ثابتة.

63 

 1339/17ذي القعدة  11

 1921يوليوز 

العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره سالة من أحمد 

 باستمرار األشغال القائمة بالدار وجمي  ابص حات سيتم إيمامها.

64 

ماي  15 /1339رماان  7

1921  

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين ل  

ء عن حساب مصاراف شهر شعبان بابضافة إلى فوايير استه ك ال هربا

 شهر مارس وأبرال.

65 

 1339/9ذي القعدة  3

  1921يوليوز 

يلبره حيازة  رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري،

 ثمن كراء شهر يونيو من التاجر ابرا،ام بنظوا.

66 

 1921يناير  31

 

 

وصييييييييييييييييل أداء خيييدمييية التوصييييييييييييييييييل ال هربيييا ي ليييدار املقري ب نجييية من طرف 

 Compania Electra Hispano-Marroquiشركة 

67 

وصل أداء خدمة التوصيل ال هربا ي لدار املقري ب نجة من طرف  1919أكتوبر  31

 شركة

Compania Electra Hispano-Marroqui 

  

68 

أبرال  1339/2رجب  23

1921 

 يلبره رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري،

 فرن . 396جمادى الثاني الذي قدره بتوصل  لحساب شهر 

69 

أبرال  1339/10شعبان  1

1921  

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره عن 

قدوم الحاج حمادي للدار ويذاكره مع  بذأن ثمن شراء العداد 

                                 الخدمة.   ال هربا ي والدفعات التس يجب تسديد،ا من أجل االش راك 

70 

 1338/22ذي القعدة  6

  1920يوليوز 

رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى محمد الزكاري، يدعوه فيها 

فرن  واايف  لحساب  عن سنة  1443بأن يسلم ألحمد العمراني مبل  

1920 . 

71 
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 1338/22ذي القعدة  6

  1920يوليوز 

رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى محمد الزكاري، يدعوه فيها 

 .فرن  صائر شهر شوال 500بأن يسلم ألحمد العمراني مبل  

72 

ماي  27 /1338رماان  9

1920  

رسالة من الصدر األعظم  محمد املقري إلى  محمد الزكاري، يدعوه فيها 

 .1338شهر شعبان فرن  صائر  636بأن يسلم ألحمد العمراني مبل  

73 

ماي  27 /1338رماان  9

1920  

رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى محمد الزكاري، يدعوه فيها 

فرن  بقية الحساب القديم لسنة  2000بأن يدف  ألحمد العمراني 

1919. 

74 

يونيو  1338/27شوال  10

1920  

، يدعوه فيها رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى محمد الزكاري 

 .1338فرن  صائر لذهر رماان  469بأن يدف  ألحمد العمراني مبل  

75 

ماي  1338/7شعبان  18

1920  

رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى محمد الزكاري، يدعوه فيها 

 . 1338 فرن  صائر لذهر رجب 365بأن يدف  ألحمد العمراني مبل  

76 

أبرال  1338/6رجب  17

1920  

رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى  محمد الزكاري، يدعوه فيها 

فرن  لصائر شهر جمادى  352بأن يدف  للسيد أحمد العمراني مبل  

 .الثانية

77 

جمادى الثانية  7

  1920فبراير  1338/27

رسالة من الصدر األعظم  محمد املقري إلى  محمد الزكاري، يدعوه فيها 

 .فرن  1025أحمد العمراني مبل  بأن يدف  للسيد 

78 

ماي  1318/26رماان  8

1920  

رسالة من الصدر األعظم  محمد املقري إلى  محمد الزكاري، يدعوه فيها 

أربعة أالف فرن  واايف  لحساب   بأن يدف  للسيد بن لعروس مبل 

 .1919 القديم عن سنة

79 

األكراة التس يلص  بيان عن مجمو  املبال  املالية املستللصة من 1919

 .1919الصدر األعظم  محمد املقري لسنة 

80 

 /1338جمادى الثانية  10

  1920مارس  1

بيان من  محمد الزكاري إلى الصدر األعظم  محمد املقري، يبين في  

 .1919حساب مستفاد أم ك  التس يذرف عليها بمدينة طنجة عن سنة 

81 

بيان حساب مداخيل أم ك الصدر األعظم  محمد املقري م  ورثة    1920

 الحاج محمد الزكاري الذي كان مكلف
ً
 ر أم ك  ب نجة.يسيأب ا

82 
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أبرال  1339/18شعبان  9

1921  

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري يبين ل  

 فرن . 360مجمو  صائر شهر رجب املحدد بمبل  

83 

إلى  1915بيان عقدة كراء محل للتاجر حسان ان  قا من شهر أكتوبر  1915-1920

 .1920يمام شهر شأنبر 

84 

أبرال  1339/18شعبان  9

1921  

رسالة من  أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري يبين ل  

 قاية ولد سلبدور حسان    شأن عقدة كراء الدار وعداد ال هرباء.

85 

 1339/4ربي  الثاني  23

  1921يناير 

رسالة من  أحمد العمراني إلى الصدر األعظم  محمد املقري، يبين ل  ما 

كلف  ب  من حسابات باقية عند ورثة املرحوم  محمد الزكاري القيم على 

 ممتلكات ب نجة.

86 

أكتوبر   1339/22صفر  8

1920  

من الصدر األعظم محمد املقري إلى أحمد العمراني، يلبره بأن  رسالة

 يدف  للتاجر بن لعروس ألفا.

87 

 1339/14ربي  الثاني  2

 1920دجنبر 

من الصدر األعظم محمد املقري إلى أحمد العمراني، يلبره  رسالة

فرن  و عمل على  1252بتوصل  بحساب شهر صفر املحدد بمبل  

 حيازي  كما جرت العادة.

88 

أكتوبر  1339/22صفر  8

1920  

رسالة من الصدر األعظم محمد املقري إلى أحمد العمراني، يلبره 

 .أشغال البناءبتوصل  بمجمو  حساب صائر ث ثة أشهر 

89 

أكتوبر  1339/22صفر  8

1920  

رسالة من الصدر األعظم  محمد املقري إلى  أحمد العمراني، يدعوه أداء 

 .ضرابة املباني للمل ل الكائن بعرسة مارشان

90 

بيان من أحمد العمراني حول ما يحصل من كراء األم ك عن مدة ستة  د.ت

 شهور 

91 

 92 1339بيان من أحمد العمراني حول حساب شهر صفر  1339-1920

 1339/21ربي  الثاني  9

  1920دجنبر 

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين ما 

 فرن . 1252أرسل ل  من حساب شهر صفر املحدد بقدر 

93 

 1339/1ربي  الثاني  20

  1921يناير 

رسالة من  أحمد العمراني إلى الصدر األعظم  محمد املقري، يلبره 

ببعث  لست رسائل سابقة يبين ما قام ب  من يوجيهات حول أداء ضرابة 

94 
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املباني وما بقي من مستحقات التس كانت على ورثة املرحوم  محمد 

 الزكاري.

 1339/3ربي  الثاني  22

  1921يناير 

لى الصدر األعظم  محمد املقري، يبعث فيها رسالة من  أحمد العمراني إ

 حساب شهر ربي  األول مبين في  مصاراف م ونة املل ل.

95 

 96 بيان من أحمد العمراني لصائر شهر ربي  الثاني. د.ت

 1339/18جمادى األولى  8

  1921يناير 

رسالة من  أحمد العمراني إلى الصدر األعظم  محمد املقري، يلبره عن 

 يوقف قيمة الحساب والب ائق التس كانت بيد املرحوم  محمد الزكاري. 

97 

جمادى األولى  19

  1920يناير  1339/29

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، ي لب من  

 .ينفيذ صائر شهر ربي  الثاني

98 

 99 حساب مصاراف شراء الرخام من الدارالبيااء. 1920يونيو /1338شوال 

جمادى الثانية  27

  1921مارس  1339/8

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يرسل ل  

حساب استه ك العداد ال هربا ي للمل ل ومع  حساب شهر جمادى 

 األولى.

100 

 101 العمراني لحساب صائر جمادى األولى.بيان من أحمد  د.ت

جمادى الثانية  11

  1921فبراير  1339/20

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين صائر 

 12جمادى األولى ومصاراف ابص ح التس قام بها    الدار ال بيرة رقم 

 ألنابيب يوصيل املاء واسأبدال بعض من الزجاج.

102 

يقييد لحساب عداد استه ك ال هرباء الخاص بمل ل الصدر األعظم  1918-1920

 . 1920إلى غاية شهر دجنبر  1918محمد املقري من شهر شأنبر عام 

103 

 1339/3جمادى األولى  24

 1921فبراير 

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره  

 عداد ال هرباء.بتوصل التاجر ين ،روش بثمن 

104 

مارس  1339/15رجب  5

1921  

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين ل  

 مجمو  مصاراف م ونة املل ل وحساب استه ك عداد ال هربا ي.

105 

توصل بذي  من البن  الرسالة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين  د.ت

 أالف فرن . 6000ابنجلي ي بمبل  قدره 

106 
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 1338/1ذي الحجة  17

  1920شأنبر 

رسالة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بالتوصل بصائر الدار 

 قدره ألفين راال بابضافة إلى سير أشغال عمل الزليج بالدار.

107 

 27 /1339صفر  13

  1920أكتوبر 

ي، ملبرا إياه رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقر 

 أدائ  واجبات كراء بابور وبعض األمور األخرى.

108 

أكتوبر  18 /1339صفر  4

1920  

رسالة موجهة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بالتوصل من عند 

 التاجر بن ميمون مبل  عذرة أالف فرن .

109 

 1338/8ذي الحجة  24

  1920شأنبر 

محمد املقري، يلبره بسير األمور رسالة موجهة إلى الصدر األعظم 

 اليومية ألشغال يجاري  وأحوال مل ل  أثناء سفره.

110 

 111 مسودة مفصلة عن صائر دار الصدر األعظم محمد املقري. د.ت

نونبر  1339/1صفر  18

1920  

رسالة موجهة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين ل  حساب 

 مصروف الدار ألربعة أشهر.

112 

حساب مفصل ملصروف دار الصدر األعظم محمد املقري، عن أربعة  د.ت

 إلى ذو الحجة من نفس العام. 1338أشهر من رماان 

113 

 1338/21ذي الحجة  6

  1920غذت 

رسالة من الفاي   بن كيران إلى الصدر األعظم محمد املقري يلبره 

بتوصل  بابخبار حول مسألة الخمسين ألف مستحقات ل  ب نجة م  

 بعض التجار.

114 

 1338/17ذي الحجة  2

  1920غذت 

  الصيييييييييييدر األعظم محمد املقري، يلبره يرسيييييييييييالة من إدر س املقري إلى أخ

باملوافقة بعد املذاكرة م  العائلة    مسييييييييييييييألة املصييييييييييييييا،رة م  القائد أحمد 

 الذيظمس.

115 

 1338/21ذي الحجة  6

  1920غذت 

رسالة مبعوثة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بإرسال ست قلل 

 من الزات عبارة عن ،دية بمناسبة حلول مناسبة العيد.

116 

 1338/20ذي الحجة  5

 1920غذت 

رسالة مبعوثة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بالتوصل بالصائر 

 ألفين راال.الذي ،و عبارة عن شي  من البن  ابنجلي ي مبل  

117 
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 1338/24ذي الحجة  9

  1920غذت 

رسالة من محمد الصبي   إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

بذراء ما أوصاه عن  من أرا من عند أحمد بن القا اس بمساحة يبل  

 م ر مرب . 2227

118 

 1338/22ذي الحجة  7

  1920غذت 

محمد املقري، يهنئ  رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم 

 بحلول  بفاس وابارك ل  مناسبة العيد.

119 

ماي  1338/5شعبان  16

1920  

رسالة من الفاي   ابن كيران إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

بأن  يسهر على سير إجراءات شراء الدار التس أوصاه بذرائها والعمل على 

 ابشهاد والسمسرة.يحديد ثمن البي  ويكاليف الأسجيل وواجبات 

 

120 

أبرال  1338/16رجب  27

1920 

رسيييييييييييييالة جوابية من الفاي   بن كيران إلى الصيييييييييييييدر األعظم محمد املقري، 

اليييدار من حييييث املسيييييييييييييييياحييية وعيييدد الغرف ومكيييان  عنبيبن لييي  يفييياصييييييييييييييييييل 

 يواجد،ا بابضافة إلى من كانت يحت يده من مال ها.

121 

أبرال  1338/5رجب  16

1920  

محمد الصبي   إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره فيها عن رسالة 

 ثمن األرا التس ينوي شرائها ل  واملوق  الذي يوجد ب .

122 

أبرال  26 /1338شعبان  7

1920  

رسالة جوابية الصدر األعظم محمد املقري إلى محمد الصبي  ، يرسل 

 ل  مبل  الق عة األرضية التس أخبره بها.

 رد الصبي   بأسلم  املبل  املذكور.  -

123 

أبرال  1338/24شعبان  5

1920  

رسالة من الفاي   بن كيران إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

 بأسلم  التوكيل بالنيابة    الذراء الدار املتفق عليها.

124 

أبرال  1338/25شعبان  6

1920  

محمد املقري، يلبره بأن   األعظمرسييييالة من محمد الصييييبي   إلى الصييييدر 

قد يم شيييييييييراء الق عة األرضيييييييييية التس أوصييييييييياه إياه وا لب من  أن يبعث لها 

 فرن  م  الصائر. 4026ثمنها املقدر ب 

125 

 1338/28ذي القعدة  12

  1920يوليوز 

رسالة من العربي حيدة األلوزي إلى الصدر األعظم محمد املقري، يقدم 

 على وج  الهدية.ل  فيها أمة من العبيد 

126 
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 1338/5ذي القعدة  20

  1920غذت 

رسالة من محمد الذرع  إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بقدوم 

 املخزني املبعوث لقااء الغرا الذي أوصاه إياه عند الارضوري.

127 

يونيو  1338/21شوال  4

1920  

لدار الصدر يقييد حساب صائر البناء ويكاليف ابص حات االزمة 

 األعظم محمد املقري لذهر شوال وذي القعدة.

128 

 129 يقييد صائر م ونة دار الصدر األعظم محمد املقري لذهر شوال. د.ت

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بتوصل  بذي   د.ت

 من بن  املغرب صائر الدار.

130 

 1338/1ذي القعدة  16

  1920غذت 

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بتوصل  بذي  

قدره ألفين راال صائر الدار وأكد ل  أن إدر س يصا،ر م  القائد الحاج 

 الذيظمس.

131 

 1338/24ذي القعدة  8

  1920يوليوز 

رسالة من عبد القادر إلى الصدر األعظم محمد املقري، يقدم ل  فيها 

 دية.دابة للركوب من باب اله

132 

 3 /1338ذي القعدة  18

  1920غذت 

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بتوصل  بذي  

 راال صائر الدار. 600قدره 

133 

يوليوز  1338/1شوال  14

1920  

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بتوصل  بذي  

لتقى بالقائد الحاج قدره ألف راال صائر الدار وا كد علي  أن ا

 الذيظمس.

134 

 1338/13ذي الحجة  29

  1920شأنبر

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، ي لب من  أن يرسل ل  

النقود لأسديد ديون سلف من عند األخ حساب العمل الذي يم    

 الدار السفلية.

135 

 1338/18ذي الحجة  3

  1920غذت 

أخي  الصدر األعظم املقري، ي لب من  رسالة من أحمد املقري إلى 

 التوضيح واملذورة    شأن قاية التبر.

136 

 20 /1338ذي الحجة  5

  1920غذت 

  رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره أن

 بعث ل  فرسا.

137 
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يوليوز  1338/2شوال  15

1920 

محمد املقري، يلبره بما رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم 

 ل . مايم بينهما    شأن الفرسين الذي أوصاه ببعثه

138 

حساب مصروف دار الصدر األعظم محمد املقري لذهر جمادى األولى  1920

1338. 

139 

 7 /1338رماان  20

 1920يونيو 

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يرسل إلي  حساب 

 أشهر.مصروف الدار عن أربعة 

140 

يونيو  1338/24شوال  7

1920 

رسالة من محمد بن رحمون إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

 توصل بذي  من البن  األنجلي  مبل  ألف راال صائر البيت.الب

141 

يونيو  1338/21شوال  4

1920  

ل   رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين

 الئحة املواد والسل  التس احتاجتها الدار.

142 

صائر شهر رماان وب  مصاراف جلب السل  عبر البابور لفائدة الصدر   1920ماي  /1338رماان 

 األعظم محمد املقري.

143 

 1338/10رماان  23

 1920يونيو 

من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يسأل  عن أحوال   رسالة

وأحوال العائلة والبره بتوصل  بذي  قدره ث ثة أالف فرن  صائر 

 الدار.

144 

يونيو  1338/7رماان  20

1920  

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بتقدم أشغال 

لزليج    روا املل ل البناء القائمة    الدار من أعمال التبلي  وعمل ا

 وبناء الصهراج.

145 

ماي  1338/28شعبان  9

1920 

صائر حساب شهر شعبان لدار الصدر األعظم محمد املقري من سل  

 البناء وامل ونة.

146 

يونيو  1338/1رماان  14

1920  

رسالة من وصيف الصدر األعظم محمد املقري، يلبره بسير أعمال 

 يوصل  بذي  بمبل  ألف راال.البناء والزليج وا كد علي  

147 

ماي  1338/17شعبان  28

1920  

رسييييييييالة مبعوثة إلى الصييييييييدر األعظم محمد املقري من ابن ، يلبره فيها عن 

حال األمة التس بالدار وما بها من طيش وحمق وأن  ينوي أن يسييييييييييييييرحها إلى 

 أ،لها.

148 
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يونيو  24 /1338شوال  7

1920  

إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبعث ل  رسالة من التهامي بن محمد 

 م ونة من الزات والعسل.

149 

أبرال  1338/28شعبان  9

1920  

رسييييييييييييالة من أحمد العمراني إلى الصييييييييييييدر األعظم محمد املقري، يلبره فيها 

عن صيييييييائر الدار لذيييييييهر رجب وما يحتاج  من سيييييييل  بابضيييييييافة إلى إع م  

 ها    أقرب اآلجال.بأسلم مفاييح الدور التس يعزم على كرائ

150 

ماي  1338/7شعبان  18

1920  

رسيييييييييالة من التهامي بن محمد إلى الصيييييييييدر األعظم محمد املقري، يبعث ل  

 ما أوصاه إياه من اثنا عذر صندوق من السل .

151 

 1338/10ربي  الثاني  18

  1920يناير 

ل  ما رسييييالة من التهامي بن محمد إلى الصييييدر األعظم محمد املقري، يبين 

   أمر ق   امل ونة من جانب املخزن و سييييييأل  عن أمر املخزن    نيت  نقل 

 العائلة من مدينة طنجة إلى ثغر الرباط محل املل  الجديد.

152 

 1338/1جمادى األولى  11

 1920فبراير 

رسييييييييييالة من التهامي بن محمد إلى الصييييييييييدر األعظم محمد املقري، يقدم ل  

 باب الهدية. فيها خليعا وسمنا وزاتا من

 

153 

 1338/21محرم  26

 1919أكتوبر 

رسييييالة من التهامي بن محمد إلى الصييييدر األعظم محمد املقري، يلبره فيها 

سييييييييييييييفره رفقة الحاج ال ا،ر إلى مدينة الدارالبيايييييييييييييياء وقد وج  ل  دعوة ب

 حاور حفلة الختان.

154 

 1338/19محرم  24

 1919أكتوبر 

ال ا،ر إلى الصيييييييييييييدر األعظم محمد املقري، رسيييييييييييييالة من التهامي بن محمد 

 ن من العسل.ييقدم ل  فيها ثمان قلل من السمن وجري

155 

 1338/21ربي  األول  28

 1919دجنبر 

ما برسالة من التهامي بن محمد إلى الصدر األعظم محمد املقري،  يلبره 

نة عن أوالده املوجودين و راسل  ب  املولى عبد الحفيظ عن نية ق   امل  

 بداره    طنجة.

156 

أبرال  12 /1338رجب  23

1920 

رسالة من السيد التهامي بن محمد إلى الصدر األعظم السيد محمد 

 املقري، يقدم ل  فيها السمن والزات من باب الهدية.

157 

نونبر  1338/20صفر  26

1919  

رسييييييييييييييياليية من التهييامي بن محمييد إلى الصيييييييييييييييدر األعظم محمييد املقري، يلبره 

 ب تاب  بذأن ما أوصاه للسيد منصور الغجدامي.بالتوصل 

158 
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يونيو  1338/23شوال  6

1920  

رسالة مبعوثة إلى الصدر األعظم محمد املقري، يبين ل  الل ا  القائم 

والنفور بين أ،ل الجماعة وطلب من  أن ي تب للقا اس من أجل التدخل 

    األمر.

159 

نونبر  1318/8رجب  15

1900  

أحمييييد العمراني إلى الصيييييييييييييييييدر األعظم محمييييد املقري، يلبره رسييييييييييييييييياليييية من 

فرن ، وابين ل  ما وجب  352بحسيييييييييييييياب شييييييييييييييهر جمادى الثانية املقدر ب 

 القيام ب  من أشغال الصيانة وابص ح    الدور امل راة.

160 

أبرال  1338/13رجب  24

1920  

رسييييييييييييييييياليييية من أحمييييد العمراني إلى الصيييييييييييييييييدر األعظم محمييييد املقري، يلبره 

بمراسيييييييييييييلة األمين محمد الزكاري حول صيييييييييييييائر شيييييييييييييهر جمادى الثانية، كما 

 يلبره عن انتهاء مدة عقد ابيجار الدار الجديدة.

161 

أبرال  1338/1رجب  12

1920  

مسودة حول صائر مل ل الصدر األعظم محمد املقري لذهر جمادى 

 انية.الث

162 

 1338/10ربي  الثاني  18

  1920يناير 

 ودة حول صائر مل ل الصدر األعظم محمد املقري ب نجة.مس

 

163 

 /1338جمادى الثانية  17

 1920مارس  8

رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري، يلبره 

 فرن . 1025بصائر شهر جمادى األولى مبل  

164 

الثانية جمادى  13

 1920مارس  1338/4

يلبره بقيام   رسالة من أحمد العمراني إلى الصدر األعظم محمد املقري،

بييياملهميييات التس ،و مكلف بهيييا    شيييييييييييييي ون اليييدار والسييييييييييييييهر على كراء املبييياني 

 ومراقبة مرافق الدور.

165 

 /1338جمادى األولى  25

 1920فبراير  5

يلبره بما  األعظم  محمد املقري،رسالة من  أحمد العمراني إلى الصدر 

 كلف  لذراء ب اراة سيارة وأغراا أخرى للمل ل.

166 

جمادى الثانية  7

 1920فبراير  1338/27

الئحة صائر أشغال البناء بمل ل املقري وأغراا أخرى لذهر جمادى 

 .1338األولى 

167 

جمادى الثانية  4

 1920فبراير  1338/24

املقري، يبين ل  فيها  األعظم محمدالعمراني إلى الصدر  من أحمدرسالة 

يفاصيل حساب املصاراف التس ،و مكلف بأسيير،ا لذهر جمادى األولى 

1338. 

168 
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 1338/21ربي  الثاني  29

 1920يناير 

العمراني إلى الصدر األعظم  محمد املقري، يبين ل  فيها  رسالة من  أحمد

 حسابات كراء الدور واملح ت التس ،و مكلف بتحصيل ثمن أكراتها.

169 

  

 

 

 

 


