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ميَجياحملمكة مرفق ؿام و فضاء حمرتم   . ب امخحيل فيَ حبسن امسووك و الاهضباط والاحرتام حني احلضور ا 

 يرىج ادلخول ؿرب امبوابة ال مكرتوهية حفاػا ؿىل الأمن و ضامان مسالمة امزائر .

 َيس خحسن الاسرتشاد ؾن ظريق مكذب الاس خلبال و امخوجي 

 جيب اموصول ا ىل احملمكة كبل بدء اجلوسة بـرشين دكيلة ؿىل الأكل، حىت يكون دليم اموكت اماكيف نووصول ا ىل كاؿة احملمكة . 

 وميكن مكبار امسن اصعحاب مرافق من امـائةل . حيؼر جوب الأظفال ا ىل احملمكة، ما مل يكن بياًء ؿىل حلكيف بذكل من احملمكة

 .ميلدم امـون واملساهدة ( س ية18فوق سن )أأوصديق 

 حيؼر امخدخني داخل مبىن احملمكة 

 حيؼر محل الأسوحة داخل مبىن احملمكة 

  واملخلاضني احلرص ؿىل ارثداء مالبس لئلة بوكار احملمكةامزوارجيب ؿىل  

 ليويق ارثداء هؼارات امشمس داخل كاؿة احملمكة، ما مل يكن ذكل بسبب مريض. 

 دخال أأظـمة أأو مرشوابت ا ىل كاؿة احملمكة  .حيؼر ا 

 ذن بذكل من اجلِات اخملخصةؤحيؼر اس خـامل أأهجزة امدسجيل، أأو امخصوير داخل كاؿة احملمكة، ما مل ي. 

 جيب ا غالق امِاثف اميلال فور دخول كاؿة احملمكة. 

 يخـني اموكوف ؾيد بدء اجلوسة ودخول املضاة ا ىل كاؿة احملمكة وؾيد خروهجم مهنا. 

 حيؼر امخحدث ا ىل امغري، أأو ا صدار أأصوات مزجعة أأزياء الاهخؼار داخل كاؿة احملمكة. 

 يخـني ؿدم اموكوف يف ممرات املاؿة، أأو مداخوِا، أأو وضؽ مذـولات ثـوق اوس ياب احلرنة فهيا. 

 حيؼر اجلووس يف الأماهن اخملصصة نومحامني. 

 ؾيد هؼر دؾواك، ابدر ابموكوف ؾيد اميداء واكرتب من مٌصة املايض. 

 حرير حىت يأأذن املايض كل ابمالكم. 

  بداء الاحرتام ابس خخدام مفغ وامخلكم بيربة صوت ُادئة ومسموؿة " حرضة املايض"ؾيد ثوجيَ احلدير ا ىل املايض، يخـني ا 

 .وبغري خصب أأو اهفـال

 اذهر امسم وبياانثم بوضوح، واجب ؿىل أأس ئةل املايض، مث اذهر أأوجَ دفاؿم بوغة سومية. 

 حيؼر ؿىل مرافلم امخحدث ابمسم، ما مل ثأأذن هل احملمكة بذكل. 

  بداء أأوجَ دفاؿَ، وحيؼر ؿويم ملاظـخَ أأو ملاظـة خصمم أأو حماميَ، وكل امخـليب من امزتم امصمت حىت يًهتي  حماميم من ا 

ن أأذهت كل احملمكة  .بـد ا 

 ا، وفق أأحاكم املاهون  .يـاكب لك من يدسبب يف ا حداث ما ييايف الاحرتام، أأو يرحكب أأفـال ختل بيؼام اجلوسة ووكاُر

 جيب ؿويم مغادرة املاؿة هبدوء فور اىهتاء هؼر ادلؾوى. 

 حيؼر امخحدث مؽ املايض خارج كاؿة احملمكة . 

 ؿدم امخخابر مؽ حماميم بردُات احملمكة. 

 اؿمل أأن من ولك ل خيامص. 

 احرص ؿىل جسمل الاس خدؿاء ؾيد وضؽ امللال. 

 أدبيـــــات ونـــــوج احملــكـــمـــة
 احملمكــة يف خدمذنك و ثـرحب بــنك



www.mahakim.mawww.tpisettat.ma   /   
Tel : 0523.40.37.79 fax: 0523.72.18.68  mail: tpisettat@gmail.com 

 

 

 

  

 أهداف احملكمة 

  دمع مرشوع احملمكة اهمنوذجية. 

 اهمتزي و امفـامية يف ػل هؼام كضايئ مس خلل. 

 اهمتسم بس يادة املاهون ضامان نوحلوق و احلرايت و أأمن اجملمتؽ. 

 سِوةل اموصول ا ىل امـداةل. 

  حتليق زلة املخلاضني و اجملمتؽ. 

 سِوةل اموصول ا ىل املـوومة املضائية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملمكــة يف خدمذنك و ثـرحب بــنك
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        احلصول عهى املعهومة انقضائية بكم يسر 
 

 :ميكن حتليق ُذٍ امغاية ؿرب ؿدة وسائل

 مكذب الاس خلبال و ال رشاد . 

  ،ن ا شارة امـموم ؿرب اس خـامل امشاشات امخفاؿوية املثبذة بهبو احملمكة و املوضوؿة ُر

 . جس خـمل وفق امكيفية املبيٌة يف رشيط امفيديو 

 ثدبؽ املضااي ؿرب شاشات امـرض املثبذة بهبو احملمكة. 

  ثدبؽ املضااي ؿرب ال هرتهيت ؿىل املواكؽ امخامية :www.tpisettat.ma    www.mahakim.ma 

  نومساؿدة ؿىل امبحر املرجو الاس خـاهة بلامئة امرموز. 

    ُذٍ اخلدمة مذوفرة حاميا 0537.21.21.21:    ثدبؽ املضااي ؿرب اخلط امِاثف  رمق 

 .  www.mahakim.maابمًس بة نولضااي املدهية و ذكل ؿرب بوابة حمامك  

  فضال ؾن امخدبؽ املادي نولضااي مبخخوف امشـب بكذابة امضبط و نذا ؾن ظريق جدول و

 .هديجة اجلوسة اذلي جتدوهَ ابمصبورة املـدة ذلكل بباب لك كاؿة
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