
 
 

 

 

 

 

 

بموجب المرسوم  4791استحدثت هذه المحكمة بمناسبة اإلصالح الذي شهده التنظيم القضائي للمملكة سنة                 

( المطبق للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 4791يوليوز  41)  4971ية جمادى الثان 82بتاريخ  84914172رقم 

 .( المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة4791يوليوز  42) 4971جمادى الثانية  81بتاريخ  44914922

 

 

 

 السيد عبد القادر لطفي قاضي الدرجة االستثنائية.  :رئيس المحكمة 

  

 نعام قاضي الدرجة االستثنائية. عبد الحق السيد  :وكيل الملك 

 

 

  السيد عبد العزيز السباعي منتدب قضائي من الدرجة األولى. :رئيس مصلحة كتابة الضبط 

 

 زائرالسيد عبد الكريم   :رئيس مصلحة النيابة العامة. 

 

 

 االطار و مقر العمل حسب عدد قضاة الحكم :  

 العدد االطار

 23 قاضاة من ادلرجة الاس تثنائية

 01 قضاة من ادلرجة الأوىل

 12 قضاة من ادلرجة الثانية

 32 قاضاة من ادلرجة الثالثة

 

 

                             المغربية    المملكة
                       وزارة العدل و الحريات  

 بمراكش االستئناف محكمة

 المحكمة االبتدائية بمراكش



 

 العدد مقر العمل

 44 احملمكة الأم

 34 قسم قضاة الأرسة

 14 مراكز القايض املقمي

 

 عدد قضاة النيابة العامة حسب االطار : 

 العدد االطار

 23 ضاة من الدرجة االستثنائيةق

 01 من ادلرجة الأوىلقضاة 

 12 قضاة من ادلرجة الثانية

 32 ضاة من ادلرجة الثالثةق

 

 حسب االطار عدد قضاة النيابة العامة: 

 العدد االطار

 0 ضاة من ادلرجة الاس تثنائيةق

 5 قضاة من ادلرجة الأوىل

 5 قضاة من ادلرجة الثانية

 2 ضاة من ادلرجة الثالثةق

 

  حسب االطار بمصلحة كتابة الضبط الموظفينعدد:  

 العدد االطار
 5 الأوىلمنتدب قضايئ من ادلرجة 

 33 منتدبة قضائية من ادلرجة الثانية

 20  منتدب قضايئ من ادلرجة الثالثة

 43 حمرر قضايئ من ادلرجة الرابعة

 01 حمرر قضايئ من ادلرجة الثالثة

 3 حمرر قضايئ من ادلرجة الثانية

 0 قضايئ ممتازحمرر 

 2 اكتب الضبط من ادلرجة الثانية

 9 اكتب الضبط من ادلرجة الثانية

 4 اكتب الضبط ممتاز

 3 مترصف من ادلرجة الثانية

 
 



 

 

 

  بمصلحة النيابة العامة الموظفينعدد: 

 العدد االطار
 2 الأوىلمنتدب قضايئ من ادلرجة 

 5 منتدبة قضائية من ادلرجة الثانية

 00  منتدب قضايئ من ادلرجة الثالثة

 30 حمرر قضايئ 

 1 حمرر قضايئ ممتاز

 03 اكتب الضبط 

 5 اكتب الضبط ممتاز
 

 

 

 

 القضاء مساعدو 

 

 عبد اللطيف احتيتش :نقيب هيئة الحامين 

 100:جمالي للمحامينالعدد اال 

 

 رئيس المكتب الجهوي للعدول:  

 014 :العدد االجمالي للعدول 

 

 
 09 :العدد االجمالي للنساخ 

 

 آيت لحسن شكيب :رئيس هيئة المفوضين القضائيين 

 

 50 :العدد االجمالي للمفوضين القضائيين 

 

 321:  للخبراء  العدد االجمالي  

 

 


