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اِس َأْن  وا اْلََماَناِت ِإلٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَ النَّ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ ِإنَّ اللَّ

يًعا َبِصرًيا َ َكاَن َسِ ا َيِعُظُكْم ِبِه ۗ  ِإنَّ اللَّ َ ِنِعمَّ ُكُموا ِباْلَعْدِل ۚ ِإنَّ اللَّ َتْ
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دعم صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه الل ورعاه

للسلطة القضائية
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جاللة الملك المفدى قائد النهضة القضائية يؤكد حرصه الدائم على استقاللية 
القضاء في مملكة البحرين ودعمه الالمحدود للسلطة القضائية من أجل مواصلة 

خطوات اإلصالح والتطوير
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كلمة المستشار سالم بن محمد الكواري
رئيس المجلس األعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز



السلطة القضائية
مصدرًا للنزاهة والعدالة 



السلطة القضائية مصدرًا للنزاهة والعدالة
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أهمية السلطة القضائية يف 
االنتخابات النيابية

االنتخابات النيابية



أهمية السلطة القضائية في 
االنتخابات النيابية
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التنظيم القضائي
 يف مملكة البحرين



التنظيم القضائي في مملكة البحرين
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المحاكم :

محكمة األمور المستعجلة

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحكمة الصغرى الشرعية
الجعفرية

محكمة االستئناف العليا
 الشرعية الجعفرية

المحكمة الصغرى الشرعية
السنية

المحكمة الكبرى الشرعية
الجعفرية

المحكمة الصغرى الجنائية المحكمة الكبرى الجنائية

المحكمة الكبرى الشرعية
السنية

محكمة االستئناف العليا
 الشرعية السنية

المحاكم الشرعية السنية

محكمة التنفيذ المحكمة الكبرى المدنية المحكمة الصغرى المدنية العماليةمحكمة االستئناف العليا المدنية 

المحكمة الصغرى المدنية المحكمة الكبرى المدنية االستئنافية       محكمة التمييز 

المحاكم المدنية

المحاكم الشرعية

المحاكم الجنائية
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منجزات المجلس األعلى للقضاء
 خالل 261 يوم

من 26 سبتمبر 2013م إلى 14 يونيو 2014م

 261
يوم



منجزات مجلس األعلى للقضاء 
خالل 261 يوما 
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مشروع قضاة املستقبل
2014



مشروع قضاة المستقبل
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استشرافات
 مستقبلية
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استشرافات مستقبلية



تقديرًا ووفاءًًً حلماة 
القانون و العدالة

املجلس العلى للقضاء يكرم السادة القضاة 
مبناسبة تقاعدهم

إن من الوفاء أن يكرم من كان مجتهدًا في عمله مخلصًا لوطنه وهي سنة 
متواصلة يتم من خاللها تكريم القضاة وأعضاء السلطة القضائية بمناسبة 
تقاعدهم تأكيدا لسيرتهم المهنية وجهودهم في العمل القضائي مع تمنيات 

المجلس األعلى للقضاء لهم بدوام التوفيق والنجاح في حياتهم.



فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف السعد
رئيس محكمة االستئناف العليا الشرعية السنية

سعادة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة بن عبداهلل آل خليفة 
قاضي محكمة التمييز

فضيلة الشيخ سعيد بن الشيخ محسن العريبي
قاضي المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية



فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف السعد
رئيس محكمة االستئناف العليا الشرعية السنية
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فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف السعد
رئيس محكمة االستئناف العليا الشرعية السنية



سعادة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة بن عبداهلل آل خليفة 
قاضي محكمة التمييز
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سعادة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة بن عبداهلل آل خليفة 
قاضي محكمة التمييز



فضيلة الشيخ سعيد بن الشيخ محسن العريبي
قاضي المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
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فضيلة الشيخ سعيد بن الشيخ محسن العريبي
قاضي المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
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المراجع
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مع تحيات األمانة العامة - المجلس األعلى للقضاء -  مملكة البحرين 

السلطة القضائية مصدرًا للنزاهة والعدالة


