
الفئةالمدينةالدائرة االستئنافية

جالشماعيةاستئنافية اسفي
جاليوسفيةاستئنافية اسفي
بالصويرةاستئنافية اسفي
جثالثاء الحنشاناستئنافية اسفي
أآسفياستئنافية اسفي
جسبت جزولةاستئنافية اسفي
ججمعة سحيماستئنافية اسفي
جتمناراستئنافية اسفي
أأكاديراستئنافية اكادير
جايت باھااستئنافية اكادير
أإينزكاناستئنافية اكادير
بتارودانتاستئنافية اكادير
أطاطااستئنافية اكادير
أتزنيتاستئنافية اكادير
جبيوكرىاستئنافية اكادير
جأوالد تايمةاستئنافية اكادير
جأوالد برحيلاستئنافية اكادير
جسيدي إيفنياستئنافية اكادير
أأزموراستئنافية الجديدة
جالبئر الجديداستئنافية الجديدة
أازمامرةاستئنافية الجديدة
أالجديدةاستئنافية الجديدة
جسيدي بنوراستئنافية الجديدة
جأوالد فرجاستئنافية الجديدة
جكتامةاستئنافية الحسيمة
جالحسيمةاستئنافية الحسيمة
جتارجيستاستئنافية الحسيمة

بابن سليماناستئنافية الدارالبيضاء
أالمحمديةاستئنافية الدارالبيضاء
ببوزنيقةاستئنافية الدارالبيضاء
جمحكمة اإلستئناف بالدارالبيضاءاستئنافية الدارالبيضاء
أمحكمة اإلستئناف التجارية والتجارية بالدارالبيضاءاستئنافية الدارالبيضاء
أالمحكمة اإلدارية بالدارالبيضاءاستئنافية الدارالبيضاء
جالمحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاءاستئنافية الدارالبيضاء
جالمحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاءاستئنافية الدارالبيضاء
جالمحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاءاستئنافية الدارالبيضاء
أالرباطاستئنافية الرباط
بالرمانياستئنافية الرباط
أالخميساتاستئنافية الرباط
جوالماساستئنافية الرباط

المملكة المغربية

وزارة العدل 
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أسالاستئنافية الرباط
جتيداساستئنافية الرباط
بتمارةاستئنافية الرباط
أتيفلتاستئنافية الرباط
بأرفوداستئنافية الرشيدية
جكولميمةاستئنافية الرشيدية
أالرشيديةاستئنافية الرشيدية
أميدلتاستئنافية الرشيدية
أالريشاستئنافية الرشيدية
جالريصانياستئنافية الرشيدية
أالعيوناستئنافية العيون
أبوجدوراستئنافية العيون
أالداخلةاستئنافية العيون
أالسمارةاستئنافية العيون
أطرفايةاستئنافية العيون
بعرباوةاستئنافية القنيطرة
بسوق األربعاءاستئنافية القنيطرة
جأحد كورتاستئنافية القنيطرة
بجرف الملحةاستئنافية القنيطرة
بمشرع بلقصيرياستئنافية القنيطرة
بسيدي قاسماستئنافية القنيطرة
أالقنيطرةاستئنافية القنيطرة
بسيدي سليماناستئنافية القنيطرة
أسيدي يحيى الغرباستئنافية القنيطرة
جميداراستئنافية الناظور
جزايواستئنافية الناظور
جالناضوراستئنافية الناظور
جالدريوشاستئنافية الناظور
جتمسماناستئنافية الناظور
جأغبالةاستئنافية بني مالل
بأزياللاستئنافية بني مالل
أبني ماللاستئنافية بني مالل
جدار ولد زيدوحاستئنافية بني مالل
جالقصيبةاستئنافية بني مالل
جالبزواستئنافية بني مالل
جالفقيه بن صالحاستئنافية بني مالل
جقصبة تادلةاستئنافية بني مالل
جواويزغتاستئنافية بني مالل
جسوق السبت أوالد النمةاستئافية بني مالل
جتاغزيرتاستئنافية بني مالل
جزاوية الشيخاستئنافية بني مالل
أدمناتاستئنافية بني مالل
أالقباباستئنافية بني مالل
بخنيفرةاستئنافية بني مالل
جمريرتاستئنافية بني مالل
جأفوراراستئنافية بني مالل
جايت عتاباستئنافية بني مالل
جأكنولاستئنافية تازة
جواد أمليلاستئنافية تازة
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جتاھلةاستئنافية تازة
أتازةاستئنافية تازة
جشفشاوناستئنافية تطوان
جواد الواستئنافية تطوان
جمقريصاتاستئنافية تطوان
بوزاناستئنافية تطوان
جتروالاستئنافية تطوان
جزومياستئنافية تطوان
أتطواناستئنافية تطوان
بأبي الجعداستئنافية خريبكة
أخريبكةاستئنافية خريبكة
جوادي زماستئنافية خريبكة
ببرشيداستئنافية سطات
أالبروجاستئنافية سطات
جابن أحمداستئنافية سطات
أسطاتاستئنافية سطات
أأصيالاستئنافية طنجة
بالقصر الكبيراستئنافية طنجة
أطنجةاستئنافية طنجة
بالعرائشاستئنافية طنجة
أفاساستئنافية فاس
ببولماناستئنافية فاس
جقرية بامحمداستئنافية فاس
جميسوراستئنافية فاس
جأوطاط الحاجاستئنافية فاس
جغفساياستئنافية فاس
أصفرواستئنافية فاس
جتافرانتاستئنافية فاس
جتاوناتاستئنافية فاس
جتيسةاستئنافية فاس
جأسااستئنافية كلميم
أطانطاناستئنافية كلميم
جتاغججتاستئنافية كلميم
أكلميماستئنافية كلميم
جسيدي رحالاستئنافية مراكش
أمراكشاستئنافية مراكش
جايت اوريراستئنافية مراكش
أأمزميزاستئنافية مراكش
أابن جريراستئنافية مراكش
بشيشاوةاستئنافية مراكش
جقلعة السراغنةاستئنافية مراكش
جإيمنتانوتاستئنافية مراكش
جصخور الرحامنةاستئنافية مراكش
أمكناساستئنافية مكناس
أأزرواستئنافية مكناس
بالحاجباستئنافية مكناس
أإفراناستئنافية مكناس
أموالي ادريس زرھوناستئنافية مكناس
ججرسيفاستئنافية وجدة
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أوجدةاستئنافية وجدة
جأحفيراستئنافية وجدة
جعين بني مظھراستئنافية وجدة
ببركاناستئنافية وجدة
جبوعرفةاستئنافية وجدة
جدبدواستئنافية وجدة
أالعيون الشرقيةاستئنافية وجدة
جفكيكاستئنافية وجدة
جتاوريرتاستئنافية وجدة
ججرادةاستئنافية وجدة
أتالسينتاستئنافية وجدة

جأكدزاستئنافية ورزازات
جبومالن دادساستئنافية ورزازات
جقلعة مكونةاستئنافية ورزازات
أورزازاتاستئنافية ورزازات
جزاكورةاستئنافية ورزازات
أتينغيراستئنافية ورزازات
بالمركز الجھوي للحفظ بالجديدةالمصالح المركزية
بالمركز الجھوي للحفظ بمراكشالمصالح المركزية
بالمركز الجھوي للحفظ بمكناسالمصالح المركزية
بالمركز الجھوي للحفظ بالناظورالمصالح المركزية
بالمركز الجھوي للحفظ بطنجةالمصالح المركزية
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