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المقدمة

الدائم  للقضاء  األعلى  المجلس  سعي  ظل  في 
إلى االرتقاء بالسلطة القضائية، من خالل العمل 
التي تعكس  استراتيجيته  لتنفيذ  الجهد  وبذل 

رؤيته وطموحه المستقبلي.

فإننا نصدر هذا التقرير السنوي الذي نستعرض 
المجلس  بها  قام  التي  المنجزات  أهم  من خالله 

ضمن حصيلة ثالثة أعوام قضائية.
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احتوى التقرير على أربعة أبواب 
رئيسية تأتي مجملة كاآلتي:

الباب األول تناول استراتيجية السلطة القضائية 
2020 والتوجهات العامة وأهم األهداف ومؤشرات 

قياس األداء.

القضائي  التنظيم  تضمن  فقد  الثاني  الباب  أما 
كهيكلية المحاكم في مملكة البحرين وتشكيل 
اإلداري  التنظيم  تضمن  وأيضا  الحالي،  المحاكم 

الذي يوضح الجهات التابعة للمجلس.

التي  المشاريع  أهم  إلى  تطرق  الثالث  بابه  وفي 
األداء  مؤشرات  في  وتأثيرها  المجلس  بها  قام 
ومعدالت  اإلحصائيات  في  تتمثل  التي  القضائي 

الحسم واالزدحام.

األنشطة  الرابع  بابه  في  التقرير  تناول  وأخيًرا 
األمانة  نظمتها  التي  االجتماعية  والفعاليات 

العامة للمجلس األعلى للقضاء.

لحضرة  اإلصالحي  بالمشروع  نقتدي  إذ  وإننا 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
– ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه والنظرة 
الطموح لرؤية مملكة البحرين 2030، فإننا نسلط 
إحدى  كونها  القضائية  السلطة  على  الضوء 
السلطات الثالث إليماننا بقوة تأثير منجزاتها على 

أرض الواقع.

واهلل ولي التوفيق.
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كلمة المستشار عبداهلل بن حسن البوعينين
نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز

اجتماعية  ظواهر  عنها  وتولدت  الحياة  أنظمة  من  غيرت  كبيرة  متغيرات  طرأت  الحديث  عصرنا  وفي 
معقد،  بشكل  بينهم  فيما  المصالح  وتداخلت  الناس  بين  العالقات  وتشابكت  جديدة،  وسلوكية 
األفراد  بين  االتصال  وسائل  وتطورت  قبل،  من  نألفها  لم  بصورة  وتنوعت  التعامل  وجوه  وتعددت 
إلى تطوير منظومة  الملحة  الحاجة  الحديثة مما أظهر  للتقنيات  والدول كنتيجة طبيعية  والكيانات 
العدالة في مملكة البحرين واالرتقاء بالسلطة القضائية سعًيا إلى تحقيق مواجهٍة متكافئٍة مع القضايا 
المتكاثرة والمتنوعة للتعمق في معالجتها والفصل فيها بشكل أسرع يحفظ الحقوق ألصحابها قبل 

أن يفقد الحق قيمته أو تضيع معالم الوصول إليه.

إن المجلس األعلى للقضاء وهو يتحمل شرف المسئولية التي أوالها إياه حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة - عاهل البالد المفدى جعل في مقدمة اهتماماته تنفيذ استراتيجية االرتقاء 

بالسلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة من خالل عدة محاور منها:

بين  العدل  تحقيق  السماوية  الرساالت  أهداف  أسمى  من  إن 
الناس والقيام برسالة القضاء، باعتباره حصًنا لحماية الحقوق 
براثن  المجتمع وحمايته من  والخاصة وضماًنا الستقرار  العامة 
الجريمة ومالًذا للدفاع عن الحريات المكفولة لألفراد، وفي ذلك 
معهم  وأنزلنا  بالبينات  رسلنا  أرسلنا  »لقد  تعالى:  اهلل  يقول 
اآلية  الحديد  بالقسط...« سورة  الناس  ليقوم  والميزان  الكتاب 

.)25(
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تنمية مهارة القاضي واالرتقاء بكفاءته المهنية:   -1
  مما ال ريب فيه أن القاضي هو حجر الزاوية في االرتقاء بالمنظومة القضائية بوجه عام، وتحقيقا لهذه 
المهني  التطوير  فعاليات  القضاة في  للقضاء على مشاركة  األعلى  المجلس  فقد حرص  الغاية 
وورش العمل وبرامج التدريب القضائي، حيث قام بعمل شراكة وتعاون مع العديد من الجهات 
الرائدة في  الدولية  الممارسات  أعلى  وفق  القضاة  تدريب  فرص  إتاحة  أجل  من  والدولية  المحلية 
المجاالت والتخصصات القضائية كافة، كما قام بترشيح القضاة للمشاركة في المؤتمرات والندوات 

الدولية لتمثيل المملكة فيها.

وتعزيز  والحيدة  والنزاهة  العدالة  مبادئ  ترسيخ  في  للقاضي  الخالق  بالدور  المجلس  من    وإيمانا 
الثقة المفترضة في مرفق العدالة فقد حرص على اختيار أفضل العناصر عند بداية التعيين في 
ُأولى درجات السلم القضائي، كما حرص على جلب أفضل الخبرات في مجال العمل القضائي من 

الدول العربية الشقيقة لالستفادة من هذه الخبرات وسرعة الفصل في القضايا.

2-    العمل على حوسبة المحاكم واإلنتقال الكامل من النظام الورقي إلى النظام 
اإللكتروني:

  وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تم التعاون مع وزارة العدل لتطوير األنظمة اإللكترونية بما يكفل 
اإلعالنات  وتوجيه  وتحرير محاضرها  والطعون  الدعاوى  والمذكرات في  والوكاالت  الطلبات  تقديم 
بالوسائل اإللكترونية، وإتاحة نظام إلكتروني ألعمال الخبرة ومحاكم التنفيذ، وهو ما يكفل توفير 

الوقت والجهد والتكلفة ويعمل على سرعة الفصل في القضايا.

  وغني عن البيان أن هذا التعاون تم في إطار مؤسسي يحفظ للقضاء استقالله من دون تدخل في 

شئون العدالة.

تطوير اإلجراءات القضائية:  -3
  تم تشكيل عدد من الفرق القضائية »فرق التطوير« لدراسة اإلشكاليات والمعوقات التي تشوب 
ومتقاضين  محامين  من  المعنيون  يبديه  ما  االعتبار  في  األخذ  مع  القائمة،  القضائية  اإلجراءات 

وغيرهم من مالحظات في هذا الشأن، واقتراح آليات تطويرها.



14

متابعة األداء القضائي والمراجعة الذاتية:  -4
  تم تشكيل فريق من القضاة من ذوي الخبرة الطويلة في العمل القضائي للقيام بمهمة اإلشراف 
القضائي اليومي على العمل في المحاكم بغرض تحسين األداء القضائي وزيادة معدالت اإلنجاز، 
وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بشأن األمور المتعلقة بأعمال قضاة المحاكم، ورصد 
هذا  في  دورية  تقارير  وإعداد  المستهدفة،  اإلنجاز  معدالت  تحقيق  دون  تحول  التي  اإلشكاليات 
الشأن ترفع إلى رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء التخاذ ما يلزم في هذا 

الخصوص.

زيادة معدالت اإلنجاز مع مراعاة الجودة واإلتقان:   -5
  استكماال لخطط وبرامج تنفيذ استراتيجية االرتقاء بالسلطة القضائية 2020 التي تساير المشروع 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  دعائمه حضرة صاحب  أرسى  الذي  البحرين  مملكة  في  اإلصالحي 
الدولة، فقد حقق  استراتيجية  تتكامل في جوهرها مع  والتي  المفدى  البالد  - عاهل  آل خليفة 
المجلس األعلى للقضاء خالل األعوام القضائية 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، طفرة في معدالت 
إنجاز تلك االستراتيجية بلغت 74% مما أسهم في الفصل في عدد ال بأس به من القضايا المتراكمة، 
ويستهدف المجلس خالل ما تبقى من عام 2018 الفصل في جميع القضايا المتراكمة، وتحقيق ما 
ينشده من العدالة الناجزة التي تحفظ الحقوق العامة والخاصة وتحمي الحريات الشخصية وتؤكد 
مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على أساس سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في 
والمتابعة  واإلبداع  واالستقالل  والنزاهة  بالكفاءة  تتمتع  قضائية  سلطة  خالل  من  وذلك  الدولة، 

والرقابة الذاتية والشفافية.

واهلل من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
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الباب األول
استراتيجية االرتقاء بالسلطة 

القضائية 2020
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استراتيجية المجلس األعلى للقضاء

أوًلا: عناصر االستراتيجية – التوافق مع الدولة:

Page no 12

رؤية البحرين 2030
البيئة 

الداخلية 
للمجلس

برنامج عمل 
الحكومة 

الموحد

االستراتيجية االقتصادية 
الوطنية 2009- 2014

االستراتيجية
 للسلطة

 القضائية 2020
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ثانًيا: التوجهات العامة واألهداف الرئيسية:

األهداف التوجهات االستراتيجية الرقم

حقوق مصانة

قضاء كفؤ، سريع ومستجيب 
الحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره

1

قضاء كفؤ

نيابة عامة فاعلة

تواصل مواكب الحتياجات المجتمع

قضاء ذكي )أنظمة ذكية(

تعزيز كفاءة القضاء

بيئة إدارية داعمة

عدالة متاحة للجميع

قضاء عادل مستقل حائز على ثقة 
المجتمع بكل مكوناته

2

جودة األحكام

قضاء موثوق بنزاهته مدعم

بأنظمة شفافة

موارد معرفية داعمة

موارد مالية مستقلة أمن قضائي داعم لجذب االستثمار 
ورفع التصنيف اإلئتماني للبحرين 3

أمن قضائي داعم لالستثمار

 أنظمة متكاملة مع الجهات الداعمة
لالستثمار

تكامل مع الدستور والقوانين 
والتشريعات والجهات المختصة 

لدعم استقالل القضاء
4

تكامل داعم الستقاللية القضاء

 ترابط وتعاون مثمر مع الكيانات المماثلة
محليا وخارجيا

توافق مع التوجهات االستراتيجية للبلد

ثقافة داعمة لألداء المتميز
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التوجه األول: قضاء كفؤ، سريع ومستجيب الحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره

مستهدفات مؤشرات رفع األداء الهدف الرقم

زيادة رضا المستفيدين عن كفاءة نظام إدارة الدعاوى، 
حسب المعايير الموضوعة للقياس )استطالع(

حقوق مصانة 1

خفض نسبة القضايا المرحلة للعام القضائي التالي حتى 
الصفر مع أفق 2020 

زيادة معدل نسبة الحسم في القضايا في جميع المحاكم
خفض مدة التنفيذ من تاريخ اإلصدار

قضاء كفؤ 2

خفض الشكاوى الواردة بشأن قصور أو ضعف القوانين 
وقواعد األحكام المساندة
سرعة البت في الشكاوى

تواصل مواكب إلحتياجات 
المجتمع

3

الزيادة المضطردة في عدد التبليغات اإللكترونية لألوراق 
القضائية لتضاهي 

قضاء ذكي )أنظمة ذكية( 4

زيادة عدد القضاة في المحاكم االبتدائية واالستئناف 
والتمييز

زيادة عدد أعضاء النيابة العامة
رفع قدرات القضاة للحصول على تقدير فوق المتوسط 

رفع قدرات أعضاء النيابة العامة الحصول على تقدير فوق 
المتوسط

تعزيز كفاءة القضاء 5

زيادة فاعلية إنجاز المعامالت الرئيسية بيئة إدارية داعمة 6
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التوجه الثاني: قضاء عادل مستقل حائز على ثقة المجتمع بكل مكوناته

مستهدفات مؤشرات رفع األداء الهدف الرقم

زيادة في عدد ومدى تنفيذ بنود االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية الخاصة بالعدالة وحقوق اإلنسان

عدالة متاحة للجميع 1

زيادة نسبة القضايا التي تم الفصل فيها بجودة حسب 
المعايير الموضوعة من التفتيش

رفع معدل تأييد األحكام في المحاكم االعتيادية واالستئناف
جودة األحكام 2

رفع معدل البت في الشكاوى المقدمة عن القضاء
قضاء موثوق بنزاهته 

مدعم
بأنظمة شفافة

3

زيادة رضا منتسبي القضاء عن سرعة وسهولة الوصول 
للمعارف المطلوبة عبر االرتباط بالشبكات العالمية للمعارف 

المتخصصة
فعاليات قانونية عالمية تقام في البحرين بشكل دوري 

سنويا

موارد معرفية داعمة 4
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التوجه الثالث: أمن قضائي داعم لجذب االستثمار ورفع التصنيف اإلئتماني للبحرين

تكامل مع الدستور والقوانين والتشريعات والجهات المختصة لدعم  لتوجه الرابع: 
استقالل 

مستهدفات مؤشرات رفع األداء الهدف الرقم

ارتفاع رضا المستثمرين عن القوانين واألحكام الداعمة 
لإلستثمار )حسب االستطالع السنوي المعد لذلك(

رفع فعالية األطر القانونية في حسم المنازعات إلى فئة 
المراتب العشرين األولى

أمن قضائي داعم لالستثمار 1

رفع معدل الحسم في القضايا االستثمارية إلى %90
رفع معدل الحسم في القضايا التجارية إلى %100
رفع معدل الحسم في القضايا العقارية إلى %90

زيادة مضطردة في عدد القوانين المطورة واألنظمة 
والسياسات المصاحبة لدعم االستثمار

أنظمة متكاملة مع الجهات 
الداعمة لالستثمار

2

مستهدفات مؤشرات رفع األداء الهدف الرقم

رفع رضا الشركاء إلى %80
رفع رضا العاملين في الكيان القضائي إلى %70

تكامل داعم الستقاللية 
القضاء

1

لزيادة في عدد الشراكات مع الكيانات المماثلة ومع 
المنظمات الدولية )مذكرات تفاهم، معاهدات، اتفاقيات(

تزايد المشاركة في المؤتمرات والملتقيات اإلقليمية 
والعالمية

ترابط وتعاون مثمر مع 
ا  الكيانات المماثلة محلّيً

ا وخارجّيً
2

توافق مع رؤية البحرين2030 بما ال يقل عن %80
توافق كامل مع برنامج عمل الحكومة الموحد %100

توافق مع التوجهات 
االستراتيجية للبلد

3

تحقيق 80% في جاهزية الثقافة المؤسسية لألداء المتميز 
حسب المعايير الموضوعة

ثقافة داعمة لألداء المتميز 4
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اإلنجاز في استراتيجية السلطة القضائية 2020

ثالًثا: معدل اإلنجاز:

26%

  منجز

74%

قيد االنجاز

2014م، وعمل جاهًدا على  القضائية في  بالسلطة  االرتقاء  للقضاء استراتيجية  األعلى  المجلس  دشن 
تنفيذ المبادرات والمشاريع، وقد تم تنفيذ 74% من الخطة االستراتيجية حتى العام الحالي.
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الباب الثاني
التنظيم القضائي واإلداري
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اختصاصات المجلس األعلى للقضاء

أوًلا: المجلس األعلى للقضاء:

نص  التي  للقضاء  األعلى  المجلس  اختصاصات 
 2002 لسنة   )42( رقم  بقانون  المرسوم  عليها 

بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديالته:

1-  اإلشراف على حسن سير العمل في المحاكم 
وفي األجهزة المعاونة لها واتخاذ ما يلزم من 

أجل ذلك.
2-  اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة 

العامة وكل ما يتعلق بشأنهم.
3-  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة 

بالقضاء والنيابة العامة.
في  عليها  المنصوص  المسائل  4-  كافة 

المرسوم بقانون رقم )42(  لسنة 2002.
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اجتماعات المجلس األعلى للقضاء

يجتمع أعضاء المجلس األعلى للقضاء أربع مرات 
سنوّيًا على األقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت 
أغلبية  بحضور  صحيحا  ويكون  ذلك،  إلى  الحاجة 
قراراته  وتصدر  سرية،  مداوالته  وتكون  أعضائه، 
تساوي  وعند  الحاضرين  بأغلبية  وتوصياته 

األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
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قرارات المجلس األعلى للقضاء

يتم اتخاذ القرارات في المجلس عن طريق:

المباشرة  المقابالت  هي  المجلس:  اجتماعات 
التي تتم بين أعضاء المجلس ويتم فيها عرض 
اجتماع،  جدول  على  بناء  محددة  موضوعات 
وتنتهي هذه المقابالت باتخاذ القرارات المناسبة 

وبتصويت األعضاء.

والمخاطبات  المراسالت  هي  المجلس:  تمريرات 
لألعضاء  المجلس  رئيس  نائب  بها  يقوم  التي 
إلحاطتهم بأمر معين أو لطلب أخذ رأيهم بشأن 
التمريرات عن اتخاذ  موضوع محدد، وتسفر هذه 
من  الواردة  الردود  طريق  عن  المناسبة  القرارات 

أعضاء المجلس لنائب الرئيس.
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أعضاء المجلس

المستشار عبداهلل بن حسن البوعينين 
رئيس محكمة التمييز- نائب رئيس المجلس 

األعلى للقضاء

فضيلة الشيخ عدنان بن عبداهلل القطان 
وكيل محكمة التمييز

الدكتور علي بن فضل البوعينين 
النائب العام

فضيلة الشيخ ناصر أحمد العصفور 
وكيل محكمة التمييز

القاضي عبدالرحمن السيد محمد السيد أحم 
وكيل محكمة التمييز

القاضي محمد بن علي آل خليفة 
وكيل بمحكمة التمييز
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المستشار أسامة علي العوفي
المحامي العام

القاضي محمد سعيد العرادي 
وكيل بمحكمة االستئناف العليا المدنية

القاضي علي أحمد جمعة الكعبي 
رئيس بمحكمة االستئناف العليا المدنية

القاضي فاطمة فيصل حبيل 
وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية

القاضي محمد ميرزا أمان 
رئيس بمحكمة االستئناف العليا المدنية

المستشار حميد حبيب أحمد 
محامي عام أول العام األول سابًقا
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ثانيًا: التنظيم القضائي:

المحاكم في مملكة البحرين

محكمة التمييز

محاكم ا�سرة

محكمة االستئناف العليا
التنفيذ ا�يجاري العمالي التجاري المدني الجنائي

محاكم
التنفيذ 

اللجنة
ا�يجارية 

المحكمة
 الكبرى

محكمة
االستئناف 

العليا 

محكمة
 االستئناف

 العليا

محكمة
 االستئناف

 العليا

إدارة الدعوى
 العمالية

المحكمة
الكبرى 

المحكمة
 الكبرى

المحكمة
 الكبرى

المحكمة
الصغرى 

المحكمة
 الصغرى

المحكمة
 الصغرى

المحكمة الكبرى

المحكمة الصغرى

المحاكم المدنية
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تشكيل المحاكم الحالي:

االختصاص  اسم
المحكمة

عدد الدوائر الرقم

2 مدنية، 3 تجارية، 1 اتصاالت 6 المحاكم الصغرى المدنية .1

- 1 محكمة األمور المستعجلة .2

2 مدنية، 4 فردية، 1 إدارية، 1 تجارية، 3 
بصفتها االستئنافية

11 المحاكم الكبرى المدنية .3

1 مدنية، 2 جنائية، 1 إدارية، 1 تجارية 5
محاكم االستئناف العليا 

المدنية
.4

4 مدنية، 1 شرعية، 1 مستعجلة وإيجارية 
واتصاالت

6 محاكم التنفيذ .5

- 3 إدارة الدعوى العمالية .6

- 2 المحاكم الكبرى العمالية .7

- 2 لجنة المنازعات اإليجارية .8

6 جنائية، 2 مرور 8 المحاكم الصغرى الجنائية .9

2 بصفتها االبتدائية، 2 بصفتها 
االستئنافية

4 المحاكم الكبرى الجنائية .10

2 شرعية، 2 مستعجلة، 2 إجراءات  6 المحاكم الصغرى الشرعية .11

2 شرعية، 2 بصفتها االستئنافية 4 المحاكم الكبرى الشرعية .12

2 شرعية 2
محاكم االستئناف العليا 

الشرعية
.13

3 مدنية، 1 جنائية، 1 شرعية، 1 عمالية 6 محاكم التمييز .14

66 مجموع المحاكم
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ثالثًا: التنظيم اإلداري:

المحاكم

يشرف المجلس ا�على
للقضاء على الجهات ا
تية 

التفتيش
القضائي

النيابة
العامة 

المكتب
 الفني لمحكمة

 التمييز
ا�مانة العامة

هيئة فحص
إقرارات الذمة 

المالية 

محكمة التمييز
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الباب الثالث
المشاريع ومؤشرات األداء القضائي
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أواًل: عبء العمل القضائي في المحاكم:

المحاكم المدنية

المحاكم الجنائية
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المحسوم

الجديد
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المحاكم الشرعية

2015-2016 2016-2017 2017-2018

0
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الجديدالمحسومالجاري
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وتنفيذ  القضائية  المنظومة  تطوير  بهدف  المشاريع  من  بالعديد  للقضاء  األعلى  المجلس  قام 
كبيًرا في  إسهاًما  التي ساهمت  المشاريع  أهم  القضائية، ونستعرض  بالسلطة  االرتقاء  استراتيجية 

تطوير آليات العمل وتحقيق أعلى مستوى في األداء واإلنجاز:

حرص المجلس األعلى للقضاء على رفع مؤشرات مملكة البحرين الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضاء 
األهداف  وتحقيق  فيها  التركيز  ليتم  التقييم  وبنود  محاور  ودراسة  مستمر  بشكل  العمل  خالل  من 

المرجوة. 

ثانًيا: المشاريع االستراتيجية:

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

تطوير فاعلية األطر القانونية في حسم المنازعات إسهاًما في رفع 
المرتبة الحالية للبحرين إلى المراتب العشرين األولى حسب التصنيف 

العالمي للتنافسية

العمل على رفع  تصنيف مرتبة مملكة البحرين في تقرير التنافسية 
العالمية خاصة فيما يتعلق بالقضاء
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تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي، ويعمل 
معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب االقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد.

تقرير التنافسية العالمي:
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كما يقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم االزدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة 
مجموعة  يقيس  العالمي  التنافسية  معيار  فإن  لذا،  المتاحة.  مصادرها  من  االستفادة  على  الدولة 
المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد االزدهار لالقتصاد في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور. 

رؤية مملكة البحرين 
االقتصادية

استراتيجية االرتقاء 
بالسلطة القضائية

األهداف االستراتيجية 
لرفع التصنيف االئتماني لمملكة البحرين 

التطبيق العادل للقوانين يؤدي إلى 
تعزيز ثقة المستثمرين 

أمن قضائي داعم لجذب االستثمار ورفع 
التصنيف االئتماني لمملكة البحرين

تصنيف جودة األنظمة التي تشكل جزًءا 
من مؤشرات ضوابط اإلدارة الداخلية 

العالمية المعتمدة لدى البنك الدولي

 تحسين مرتبة البحرين لتكون
 في المراتب العشرين اأُلَول

الهدف االستراتيجي:

الهدف االستراتيجي:

المؤشر: 

المؤشر:
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تصنيف مملكة البحرين حسب مؤشرات تقرير التنافسية العالمي:

استقاللية
القضاء 

 فعالية النظام القضائي
 والقانوني في الفصل

في المنازعات

 فعالية النظام
القضائي اإلداري

فارق الترتيب

فارق الترتيب

فارق الترتيب

9+

12+

13+

2017

2017

2017

32

12

15

2016

2016

2016

32

25

21

2015

2015

2015

41

33

28
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تقرير البنك الدولي:

عدة  ويمارس  بالتنمية،  تعنى  التي  المتحدة  األمم  في  المتخصصة  الوكاالت  إحدى  الدولي هو  البنك 
أنشطة منها تقديم المساعدات االقتصادية للدول األعضاء من أجل اإلسراع بمعدالت التنمية وخاصة 

للدول النامية.

على  والعمل  التنمية  وبرامج  لمشاريع  األجل  الطويل  الدولي  التمويل  تقديم  في  وظائفه  وتتلخص 
زيادة دور القطاع الخاص بكل الوسائل الممكنة، وتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول األعضاء 
ذات  المشروعات  واختيار  البنك  بأهداف  المتعلقة  لمشاكلها  الحلول  أفضل  تحقيق  على  لمعاونتها 
الجدوى االقتصادية، كما يعمل البنك على تقوية البنية األساسية للتنمية من خالل تمويل المشروعات 
الكبيرة، ويقوم بتطوير أدوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات وإصالح البنية 

االقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات. 
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اإلحصائية  والتقارير  والبيانات  المعلومات  تقديم جميع  على  للقضاء سنوّيًا  األعلى  المجلس  ويحرص 
في  بها  لالسترشاد  التقييم  ومؤشرات  معايير  دراسة  على  يعمل  كما  بالقضاء،  يتعلق  فيما  للبنك 

تطوير العمل القضائي وتتمثل في اآلتي:

تجاري من خالل  نزاع  لتسوية  الالزمين  والتكلفة  الوقت  المؤشر  يقيس هذا  العقود:  إنفاذ  -  مؤشر 
محكمة الدرجة األولى المحلية.

باإلضافة إلى ذلك، أضاف البنك الدولي هذا العام مقياًسا جديًدا وهو: 

-  مؤشر جودة اإلجراءات القضائية: يقيس هذا المؤشر ما إذا كان كل اقتصاد قد تبنى سلسلة من 
الممارسات الجيدة في نظامه القضائي في أربعة مجاالت هي: جودة إجراءات المحاكم، إدارة القضايا، 

أتمتة المحاكم، واآلليات البديلة لتسوية النزاعات.

-  وُتجمع البيانات من خالل دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من األنظمة المتعلقة بالمحاكم، 
باإلضافة إلى استبيانات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي والقضاة. ويتم تحديد 
ترتيب اإلقتصادات على مؤشر إنفاذ العقود عن طريق فرز مدى اإلقتراب من الحد األعلى لألداء على 

مؤشر إنفاذ العقود.
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ونبين معدل الحسم واالزدحام في المحاكم وفقا لمعايير تقرير البنك الدولي كالتالي:

34 
 

د تبنى سلسلة من قتصاد قيقيس هذا المؤشر ما إذا كان كل ا اإلجراءات القضائية: جودةمؤشر  -
 ،إجراءات المحاكم، إدارة القضاياجودة في نظامه القضائي في أربعة مجاالت هي: الممارسات الجيدة 

 .واآلليات البديلة لتسوية النزاعات ،أتمتة المحاكم
 

وُتجمع البيانات من خالل دراسة قوانين المرافعات المدنية و يرها من األنظمة المتعلقة بالمحاكم،  -
يتم تحديد ترتيب و ة إلى استبيانات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي والقضاة. باإلضاف

اإلقتصادات على مؤشر إنفاذ العقود عن طريق فرز مدى اإلقتراب من الحد األعلى لألداء على مؤشر 
 إنفاذ العقود.

 كالتالي:معايير تقرير البنك الدولي ل وفقاونبين معدل الحسم واالزدحام في المحاكم 
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إدارة التفتيش القضائي:

أنشئت إدارة التفتيش القضائي بموجب الموسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة 
القضائية وتعديالته، وتختص هذه اإلدارة بالتفتيش على أعمال القضاة والتحقيق معهم فيما يقدم 
ضدهم من شكاوى جدية تمس عملهم أو مسلكهم الشخصي أو مقتضيات وظيفتهم وواجباتهم 

المنصوص عليها في القانون.

فيه  التركيز  تم  النواحي، حيث  القضائي من جميع  للتفتيش  متطور  نظام عمل  استحداث  تم  وقد 
تقييمه،  يتم  أساسها  على  التي  القاضي  في  توافرها  المطلوب  والمهارات  القضاة  أداء  معايير  على 
العمل  العمل والسلوك واألخالقيات في  الجلسة والمهنية في  منها: مهارات قانونية ومهارات إلدارة 
وخارج العمل، والقدرة اإلدارية للقاضي كاالنضباط والتغلب على ضغوط العمل واالستفادة من وسائل 

التكنولوجيا وغيرها الكثير، تأتي تفصيال كاآلتي:

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

تطوير التقييم الخاص بأعضاء السلطة القضائية واآللية التي يعمل بها

استحداث نظام عمل متطور للتفتيش القضائي
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المهارات القانونية :

مهارة التسبيب القانوني:

عرض الواقعة ودفاع الخصوم عرضا وافيا. 	•
عرض الواقعة ودفاع الخصوم عرضا وافيا.   •  

تمكنه من القاعدة القانونية.  •  

االلتزام بنطاق الدعوى من حيث طلبات الخصوم.  •  

التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بوضوح.  •  

بيان الدليل واالستدالل على وجه صحيح بالنسبة إلى القضاء الجنائي.  •  

تصدي الحكم ألوجه الدفاع الجوهرية للخصوم والرد على دفوعهم.  •  

مدى المعرفة بالقانون من حيث الموضوع واإلجراءات ومواكبة التعديالت عليها.  •  

مهارات ادارة الجلسة :

اتصال شفهي واضح ومنطقي أثناء التواجد في الجلسة: 	•
إثبات المستندات التي تقدم بها األطراف والمذكرات بمحضر الجلسة.   •  

مدى دقة القاضي في عرض تسلسل القرارات.   •  

إثبات طلبات الخصوم الشفهية.   •  

•   إثبات وقائع تعرض المحكمة ألي إشكال مع المحامين أو الموظفين أو الخصوم وصفاتهم   

وصفات وكالئهم.

مراقبة أمين السر فيما يثبته في محضر الجلسة وتطابقه مع الواقع.    •  

حياد القاضي ومدى تمكينه المتقاضين من تقديم المذكرات واالستماع للدفوع.   •  
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الوضوح والمنطقية في القرارات: 	•
مراجعة ملف الدعوى بدقة قبل إصدار القرارات في الجلسة.   •  

مدى كون التأجيالت مبررة واآلجال مناسبة.   •  

االلتزام بإجراءات الدعوى وأوامرها ومواعيدها.   •  

•    اتخاذ القرارات بما يتناسب مع طلبات الخصوم في جميع إجراءات نظر الدعوى في التخصصات   

كافة.

اتخاذ قرار اإلحالة إلى محكمة أخرى حسب القانون.   •  

المهنية: 

عدم اإلفصاح عن رأيه أثناء سير الدعوى. 	•
الحفاظ على سرية المداوالت وعدم إفشائها ألي جهة وألي سبب وبأي وسيلة.   •  

التنحي عن نظر الدعوى في حالة وجود مبرر قانوني أو سبب واقعي.   •  

عدم التعبير عن قناعاته أو رأيه أثناء سير الدعوى أو قبل الفصل فيها.   •  

أداء واجباته القضائية بإتقان في اآلجال المعقولة. 	•
التحضير للجلسة.   •  

إدارة الجلسة.   •  

اتخاذ القرارات وصياغتها.   •  

إصدار األحكام.   •  

توزيع الدعاوى المنظورة على الجلسات بشكل مناسب.   •  

استغراق الجلسات المدة المعقولة.   •  

تأجيل الجلسات لمدد مناسبة.    •  
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االنضباط في مواعيد عمله. 	•
االرتقاء بمستواه العلمي وكفاءته المهنية. 	•

المبادرة إلى المشاركة والقيادة في فعاليات التطوير المهني وبرامج التدريب القضائي.   •  

•   الحرص على تطوير وزيادة معرفته القانونية ) مثال حضور الورش – المحاضرات – الندوات ...   

الخ(.

المبادرة إلى إلقاء المحاضرات والمساهمة في ورش العمل.   •  

المبادرة إلى كتابة البحوث ونشرها بناء على موافقة المجلس األعلى للقضاء.   •  

•   السعي الكتساب أكبر قدر من المعرفة بعلوم العصر وتقنيات المعامالت )مثال: تكنولوجيا   

– هندسية – مالية – طبية ... الخ(.

مهارة االتصال والتواصل. 	•
حسن االستماع لما يثيره أطراف الدعوى من طلبات ومرافعات.   •  

ألحكام  وفقا  مقنع  بشكل  المحاكمة  أثناء  الدعوى  أطراف  يثيره  ما  لكل  الصحيح  •   اإلدراك   

القانون.

الرد على كل ما يثيره أطراف الدعوى وفقا للقانون.   •  

صياغة القرارات والمكاتبات بوضوح باستخدام عبارات حاسمة وواضحة.   •  

إدارة الجلسة باستخدام عبارات واضحة وحاسمة وبصوت مسموع.   •  

مهارة جمع المعلومات في اإلطار الذي ينظمه القانون. 	•
•   اتخاذ القرارات السليمة بمخاطبة الجهات ذات االختصاص بتزويد المحكمة بمعلومات تراها   

الزمة للفصل في موضوع الدعوى.

اتخاذ القرارات السليمة في ضم األوراق والمستندات الالزمة للفصل في الدعوى.   •  
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مؤشرات األداء الكمي خالل العام القضائي: 	•
عدد القضايا المتداولة أمام القاضي.   •  

عدد القضايا التي عرضت على القاضي.   •  

عدد القضايا التي حسم فيها على النحو التالي:   •  

األحكام القطعية الموضوعية )األحكام التي استنفدت بها المحكمة واليتها(.  -   

-  األحكام القطعية الشكلية )اعتبار الدعوى كأن لم تكن / عدم قبول الدعوى لعدم اتباع    
اإلجراءات والميعاد الذي رسمه القانون أو عدم مراعاته( إلخ .

األحكام الفرعية )حسمت بها المحكمة واليتها في شق من الخصومة المعروضة عليها(.   -   

أحكام اإلثبات )تحقيق – استجواب(إلخ.   -   

أحكام اخرى )الوقف – الصلح – االنقطاع – الترك( إلخ.   -   

قررت المحكمة شطبها .  -   

•   عدد القضايا المحسومة خالل )0-6 أشهر ، 6-12 شهر ، سنتان ، 2-5 سنوات ، خمس سنوات   

فأكثر(.

عمر القضايا المنظورة )0-6 أشهر ، 6-12 شهر ، سنتان ، 2-5 سنوات ، خمس سنوات فأكثر(.   •  

عدد القضايا المحسومة في جلسة واحدة ) أو بدون جلسة(.    •  

القضايا التي حجزت للحكم:    •  

عدد القضايا التي حجزت للحكم  -   

عدد القضايا التي فصل فيها  -   

عدد القضايا التي أعيدت للمرافعة بقرارات وألسباب مبررة أو غير مبررة  -   

عدد القضايا التي قرر القاضي مد أجل الحكم أو أعادها للمرافعة  -   

-  عدد القضايا الموزعة بين األعضاء وفقا للقواعد السابقة )رئيس الدائرة – عضو يمين–    
عضو يسار(
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-  النسبة المئوية لألحكام التي طعن عليها وتم تأييدها أو إلغاءها )مقارنة بمجموع القضايا   
الواردة( 

النسبة المئوية لالستئنافات المؤيدة )مقارنة بمجموع عدد القضايا(  -  

إحصائية الشكاوى الواردة إلى إدارة التفتيش القضائي:

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة:

عدد الشكاوى الواردة في العام القضائي )2017/2016( بلغ 1303 شكاوى، وفي العام القضائي )2018/2017( 
بلغ عدد الشكاوى 1171، 80-90% منها ُحفظت بسبب أن الشكوى انصبت على الحكم نفسه أو سلطات 
القاضي التقديرية في إدارة القضية مثل قبول مستندات أو مذكرات وتم توجيه مقدمي الشكاوى إلى 

سلوك الطريق القانوني سواء بالطعن أو التظلم أو تقديم الطلبات أمام المحكمة المختصة.

10-20% من الشكاوى تعلقت بتأخير في اإلجراءات أو إغفال عن طلبات وقامت إدارة التفتيش بالتواصل 
القاضي  البحث في كفاءة  الشكاوى تتطلب  السرعة. وهناك عدد بسيط من  لحثه على  القاضي  مع 

وهذه هي الحاالت التي استوجبت تفتيشا فنيا مفصال ومتكررا.
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إحصائية بالطلبات الواردة إلى المجلس األعلى للقضاء: 
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التدريب القضائي المستمر:

التفتيش القضائي بمتابعة جميع األمور المتعلقة بتدريب السادة القضاة مع معهد الدراسات  يقوم 
القضائية والقانونية، ويتم اعتبار التزامهم بحضور الورش من ضمن معايير التقييم السنوي للقاضي، 
مراعاة  مع  القضائية  السنة  في  تدريب  ساعة  ثالثين  عن  يقل  ال  ما  حضور  القاضي  من  يتطلب  حيث 

التعددية والتنوع في المواضيع.

ويقوم المجلس األعلى للقضاء بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات المحلية والدولية من أجل 
تدريب السادة القضاة وفق أعلى الممارسات الدولية والرائدة في المجاالت والتخصصات القضائية كافة، 
كذلك يتم ترشيح السادة القضاة للمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية لتمثيل المملكة، وتأتي 

هذه الجهات كاآلتي:

الجهات المحلية:

معهد الدراسات القضائية والقانونية. 	•  

معهد اإلدارة العامة. 	•  

الجهات الدولية:

المشاركات في مجال العمل القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي. 	•

جمعية المحامين األمريكية. 	•

مركز تدريب الملكية الفكرية – أمريكا. 	•

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

خطة سنوية للتدريب القضائي

تطوير آلية التدريب القضائي المستمر
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القضاء االسكتلندي. 	•

المعهد الهولندي للتدريب القضائي. 	•

مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات. 	•

السفارة البريطانية في مملكة البحرين. 	•

.)NSGI( المدرسة الوطنية لإلدارة الحكومية – بريطانيا 	•

.)CLDP( برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة األمريكية 	•

القضاء اإلنجليزي خاصة المحكمة التجارية - لندن. 	•
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عدد ساعات قضاة المحاكم المدنية

عدد ساعات التدريبعدد البرامج التدريبية

951.5 ساعة17

عدد ساعات قضاة المحاكم الجنائية

عدد ساعات التدريبعدد البرامج التدريبية

899.5 ساعة12

عدد ساعات قضاة المحاكم الشرعية

عدد ساعات التدريبعدد البرامج التدريبية

661.5 ساعة7

المجموع

2512.5 ساعة36

إحصائية التدريب القضائي المستمر للعام القضائي 2018/2017:

26%
38%

36%

عدد الساعات التدريبية للسادة قضاة المحاكم المدنية

وقد أتم السادة القضاة كافة الساعات التدريبية المقررة.

عدد الساعات التدريبية للسادة قضاة المحاكم الجنائية

عدد الساعات التدريبية للسادة قضاة المحاكم الشرعية
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القضاء العمالي:

أنشئ مكتب إدارة الدعوى العمالية بموجب نص المادة )120( من القانون رقم )36( لسنة 2012 بإصدار 
قانون العمل في القطاع األهلي، ويختص هذا المكتب بتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة 
ويشكل من رئيس بدرجة قاٍض بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى اإلشراف على عمل المكتب، وعدد 

كاٍف من األعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنية.

ويهدف المشرع من إنشاء مكتب إدارة الدعوى العمالية، باإلضافة إلى تهيئة ملف الدعوى والتحضير له، 
إلى محاولة إنهاء النزاع صلحا وتخفيف العبء على المحاكم.

وحاليًا يتم العمل على تطوير العمل في مكتب إدارة الدعوى العمالية والمحاكم العمالية، حيث تم عقد 
العديد من االجتماعات مع هيئة تنظيم سوق العمل لعمل ربط إلكتروني بين األنظمة اإللكترونية في 
المحاكم واألنظمة اإللكترونية في الهيئة، وذلك لسهولة وسرعة رفد المحاكم بالبيانات والمستندات 
المحاكم  قضاة  السادة  إعطاء  عن  مبدئيا  االجتماعات  أسفرت  وقد  والعمال،  العمل  بأرباب  المتعلقة 
والبيانات  المعلومات  على  والحصول  للهيئة  اإللكتروني  النظام  على  الدخول  صالحيات  العمالية 

المطلوبة كافة.

تم  كما  العمالية،  الدعاوى  لنظر  قضائيتين  هيئتين  بتخصيص  للقضاء  األعلى  المجلس  قام  كما 
تخصيص محكمة تمييز للقضايا العمالية.

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

دراسة انتهاج نظام إدارة الدعوى باالسترشاد بتجربة إدارة الدعوى 
العمالية

تطوير القضاء العمالي
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المحاكم العمالية
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إدارة الدعوى المدنية:

تم  لها،  المناسبة  الحلول  وإيجاد  المعوقات  وتحديد  العمالية  الدعوى  إدارة  تجربة  واقع  دراسة  بعد 
االسترشاد بالتجربة لتطبيقها في المحاكم المدنية، حيث صدر القانون رقم )18( لسنة 2018 بتعديل 
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1971، الذي يعد 
إحدى المبادرات المهمة ضمن مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية، وذلك 
في إطار رؤية البحرين االقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة - عاهل البالد المفدى.

إن استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية يشكل نقلة جوهرية من خالل إجراء تغيير وتطوير نوعيين 
في أحد المرافق العدلية والمعني بتسجيل الدعاوى، حيث إنه ووفًقا للنظام الجديد سيختص بتحضير 
الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خالل مدد محددة، مما سيسهم بشكل أساسي في إدارة 
الوقت بشكل أمثل، واإلسراع في الفصل في الدعوى، ورفع كفاءة األداء، وهو ما يضاف إلى مزايا البيئة 

االستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة.

المكتب  إجراءات  تفصيل  والتجارية  المدنية  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام  اإلجراءات  الئحة  تضمنت  وقد 
لتحضير وإدارة الدعوى، إجراءات رفع الدعوى، البيانات والمستندات المطلوب تقديمها، صالحيات مدير 

الدعوى، أسباب رد الدعوى وعدم قبولها، االتفاق على الصلح ومدة إدارة الدعوى.

وسيتم تنفيذ نظام إدارة الدعوى المدنية بناء على مراحل، حيث تم البدء بالمرحلة األولى في شهر 
سبتمبر 2018 وهي تطبيق نظام إدارة الدعوى على الدعاوى التجارية، أما في المراحل الالحقة فسيتم 

تعميم التطبيق على الدعاوى المدنية كافة.

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

توسيع نطاق وتحسين نظام إدارة الدعوى ودعمه بالمعايير الالزمة

إدارة الدعوى المدنية
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وقد حدد القرار رقم )71( لسنة 2018 بتشكيل المحاكم خالل العام القضائي 2019/2018 الصادر عن نائب 
رئيس المجلس األعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز ثالث دوائر من أصل ست دوائر قضائية لنظر 
الدعاوى التجارية، وبّين القرار اختصاصات المحاكم الصغرى المدنية التجارية كالتالي: نظر جميع الدعاوى 
التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها شركات تأمين أو بنكا من البنوك التجارية أو المؤسسات والشركات 
المالية والمصرفية الخاضعة في نشاطها ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، 

ا شركة أو مؤسسة تجارية. والدعاوى التي يكون أحد طرفيها شخًصا اعتبارّيًا خاّصً

المحاكم الصغرى المدنية التجارية
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كما حدد ذات القرار ثالث دوائر من أصل ست دوائر قضائية لنظر الدعاوى والطعون التجارية وقد بّين 
القرار اختصاصات المحاكم الكبرى المدنية التجارية كالتالي: الدعاوى المتعلقة بإشهار إفالس الشركات، 
والدعاوى التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها شركات تأمين أو بنكا من البنوك التجارية أو المؤسسات 
والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف  ألحكام  نشاطها  في  الخاضعة  والمصرفية  المالية  والشركات 
بين  التجارية  بالعقود  المتعلقة  الدعاوى  الشركات وتصفيتها،  بطلب حل  المتعلقة  الدعاوى  المالية، 
الشركات حول بيع وتوريد البضائع، الدعاوى المتعلقة باألسهم والسندات وغيرهما من األوراق المالية، 
أو  بالتحكيم  المتعلقة  الدعاوى  الفكرية،  والملكية  التجارية  والوكاالت  بالعالمات  المتعلقة  الدعاوى 
النقل  بعقود  المتعلقة  والدعاوى  المحكمين،  أحكام  تنفيذ  وطلبات  التجارية  العقود  في  الوساطة 

والمنازعات البحرية والجوية.
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المحاكم الكبرى المدنية التجارية 
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المحاكم الصغرى )اتصاالت(
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تم إنشاء لجنة للمنازعات اإليجارية بموجب المادة رقم )40( من القانون رقم )27( لسنة 2014، وهي لجنة 
قضائية أو أكثر تختص بالفصل على وجه السرعة في اآلتي: 

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة ألحكام القانون.  	•

دعاوى إخالء المأجور إال إذا اقترنت دعوى اإلخالء بطلبات حقوقية تزيد على خمسة آالف دينار. 	•

الدعاوى بطلب وقف أو إزالة الضرر بين أصحاب العقارات وشاغليها أو بين الجيران.  	•

	الدعاوى الناشئة عن عالقة العمل طبقا لقانون العمل في القطاع األهلي، أّيًا كانت قيمتها، سواء  	•
أقامها العامل أو صاحب العمل.

طلب اتخاذ اإلجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المذكورة. 	•

لجنة المنازعات اإليجارية:

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

مركز لفض المنازعات اإليجارية

لجنة المنازعات اإليجارية
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لجنة المنازعات اإليجارية

وتشكل اللجنة كل ثالث سنوات على النحو اآلتي: 

أحدهما  ويتولى  للقضاء،  األعلى  المجلس  لذلك  يندبهما  المدنية  الكبرى  المحكمة  من  	قاضيان  	•
رئاسة اللجنة. 

موظف من ذوي الخبرة. 	•

العام  في  اإليجارية  المنازعات  لنظر  قضائيتين  لجنتين  بتشكيل  للقضاء  األعلى  المجلس  قام  وقد 
القضائي 2019/2018.
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صدور قانون األسرة:

تم رعاية مشروع قانون األسرة في أحضان السلطة التشريعية لمدة من الزمن حيث كثرت المداوالت 
والمناقشات والدراسات عليه إلى أن ظهر للنور، وذلك بصدور القانون رقم )19( لسنة 2017، وتأتي هذه 
التي ترعاها أسس ومرتكزات مشروع  المؤسسات والقانون،  العدالة في دولة  أركان  لتثبيت  المبادرة 
والتحديث  لإلصالح  المتجدد  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد  عاهل   – خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة 
والهادف إلى استمرار تأمين نهضة وطنية حقيقية وشاملة ألفراد الشعب كافة، ويهدف صدوره إلى 
الوصول إلى صيغة وطنية جامعة وموحدة للمجتمع البحريني وحفظ كيان األسرة البحرينية وحماية 

حقوق أفرادها، مما يحقق االرتقاء بالمنظومة القضائية الوطنية. 

استحداث محاكم للتمييز الشرعي:

والجنائية  المدنية  الدعاوى  بعكس  تقاٍض  بدرجتي  يمر  الشرعية  الدعاوى  على  الطعن  كان  أن  بعد 
التي تمر بثالث درجات قضائية تنتهي بالتمييز، ُأصِدر المرسوم بقانون رقم )23( لسنة 2015 بتعديل 
بعض أحكام قانون التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم )8( لسنة 1989، الذي ينص على: »للخصوم 
المدنية  المواد  في  كلها  للخصومة  المنهية  النهائية  األحكام  في  التمييز  محكمة  أمام  يطعنوا  أن 

والتجارية واألحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية طبقا ألحكام هذا القانون«.

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

-  استحداث محاكم للتمييز الشرعي
-  مراكز للتوفيق األسري في المحافظات

عد كافة تطوير المحاكم الشرعية في الصُّ
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محاكم التمييز الشرعية 
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انتقال القضاء الشرعي إلى مبنى مستقل:

مستقل  مبنى  تخصيص  تم  الشرعية  القضايا  تتطلبهما  اللتين  والخصوصية  االستقاللية  لضمان 
المحاكم  عن  الصادرة  األحكام  بتنفيذ  المختصة  المحكمة  وكذلك  كافة،  بدرجاته  الشرعي  للقضاء 

الشرعية والطاقم اإلداري المساند كافة.

زيارة تفقدية لمبنى المحاكم الشرعية الجديد
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هيئة فحص إقرارات الذمة المالية:

تم إصدار قانون رقم )32( لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وكذلك المرسوم رقم )82( لسنة 
2012 بإصدار الالئحة التنفيذية بشأن الكشف عن الذمة المالية.

الفئات الخاضعة للكشف عن الذمة المالية:

رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب.  -1

2-  نواب رئيس مجلس الوزراء.

الوزراء ومن في حكمهم,  -3

العام  األمن  وقطاع  المدني  القطاع  في  العامون  والمديرون  المساعدون  والوكالء  الوزارة  4-  وكالء 
العامة،  والمؤسسات  والهيئات  بها  الملحقة  واألجهزة  الحكومة  ومن في حكمهم من موظفي 

ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات.

المحافظون ونوابهم.  -5

6-  رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.

القضاة وأعضاء النيابة العامة.  -7

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

تفعيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية

تطوير آلية العمل بهيئة فحص إقرارات الذمة المالية
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رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.  -8

العامة والشركات  الهيئات والمؤسسات  الحكومة في  اإلدارة من ممثلي  9-  رؤساء وأعضاء مجالس 
التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.

مديرو اإلدارات في القطاع المدني وقطاع األمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية.  -10

للمجلس  التابع  واإلداري  الفني  الجهاز  المناقصات وموظفو  رئيس وأعضاء مجلس  ونائب  11-  رئيس 
ممن يشغلون وظائف ال تقل عن وظيفة مدير إدارة.

كما يخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكالء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم 
إقرارات الذمة المالية ألحكام خاصة تم إيضاحها في المرسوم بقانون رقم )16( لسنة 2002 بإصدار قانون 

ديوان الرقابة المالية.

المقصود بالذمة المالية:

ر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصدة  هي مجموع ما يملكه الُملَزم وأوالده الُقصَّ
ر من  ة المالية ما يكون للُملَزم وأوالده الُقصَّ مَّ في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات. وتشمل الذِّ

ة الغير وما عليهم من ديون. حقوق في ذمَّ

تشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية:

تشكل برئاسة قاٍض بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كاٍف من القضاة من المحكمة الكبرى على األقل، 
يتم ندبهم للعمل في الهيئة بأمر ملكي بناًء على ترشيح المجلس األعلى للقضاء.

ويكون الندب لمدة سنتين قابًلا للتجديد لمدة أخرى.

وقد تم تشكيل الهيئة الحالية بناء على األمر الملكي رقم )49( لسنة 2018.

اختصاصات هيئة فحص إقرارات الذمة المالية:

تختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها، كما تختص 
بالقيام بالمهام اآلتية:
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حصر الجهات الخاضعة ألحكام القانون ومخاطبتها لتزويدها بأسماء األشخاص الخاضعين له.  .1

إعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين وجهات عمل الخاضعين.  .2

اإلقرار في  أو زوجه تخلفا عن تقديم  اإلقرارات خاللها لكل خاضع  الواجب تقديم  المواعيد  3.  تحديد 
الموعد المحدد.

إعداد نماذج إقرارات الذمة المالية وإرسالها للجهات التي يعمل فيها الخاضعون.  .4

5.  تخصيص خزينة لحفظ المستندات وإقرارات الذمة المالية للخاضعين وتحديد الموظف المختص 
بها والمسئول عنها.

6.  تسلم اإلقرارات من الخاضعين أو من ينوب عنهم بعد استيفائها ووضعها في مظروف مغلق 
ويختم بخاتم الهيئة واثبات ذلك في سجالتها وتسليم مقدم اإلقرار ما يفيد التسلم.

7.  االحتفاظ بكافه المظاريف المحتوية على إقرارات الذمة المالية كما وردت من الخاضعين في الخزينة 
المخصصة لهذا الغرض في الهيئة.

8.  تلقي الشكاوى المتعلقة بأي من الخاضعين وإثباتها في السجل المعد لذلك كما وردت للتصرف 
فيها.

ويسعى المجلس األعلى للقضاء إلى تطوير آلية العمل بالهيئة بشكل مستمر لضمان حماية المال 
العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه.
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محاكم التمييز:

أولى المجلس األعلى للقضاء االهتمام الكبير لحوسبة وتطوير جميع اإلجراءات القضائية، خاصة محاكم 
التمييز، فقد ُصمم نظام يتم من خالله السير اإللكتروني في جميع إجراءات محكمة التمييز بدًءا من 

تسجيل الدعوى حتى الفصل فيها بما في ذلك مرحلة انتقالها إلى المكتب الفني إلعداد التقرير.

محاكم التمييز
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 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

تمكين وتطوير المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز

-  استحداث نظام إلكتروني وحوسبة جميع إجراءات محاكم التمييز
-  نشر جميع المبادئ والقواعد القانونية لمحاكم التمييز في الموقع 

اإللكتروني للمجلس األعلى للقضاء
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كما تم العمل على استحداث صفحة إلكترونية ضمن الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للقضاء تحتوي 
والجنائية  المدنية  التمييز:  محاكم  عن  الصادرة  القانونية  والقواعد  المبادئ  لجميع  بحث  محرك  على 

والشرعية، منذ إنشائها حتى الوقت الحالي، وسيتم رفد الصفحة بشكل دوري.

اثناء تدشين الصفحة اإللكترونية ألحكام التمييز على الموقع اإللكتروني 
الرسمي للمجلس األعلى للقضاء 
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األنظمة اإللكترونية:

من  الكامل  واالنتقال  المحاكم  لحوسبة  تمهيدًا 
بين  التعاون  تم  اإللكتروني،  إلى  الورقي  النظام 
التطوير  في  العدل  ووزارة  للقضاء  األعلى  المجلس 
فالمجلس  المؤسسي،  االستقالل  لتحقيق  القضائي 
القضاة  بشؤون  يتعلق  ما  كل  على  باإلشراف  يقوم 
المعاونة  واألجهزة  المحاكم  على  اإلشراف  وكذلك 
لها، تحت مظلة االستراتيجية الممتدة إلى عام 2020، 
في  استراتيجي  كشريك  العدل  وزارة  أعلنت  كذلك 
اختصاصها  حدود  في  التزامها  العدلية  المنظومة 
وضع  في  للقضاء  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون 

االستراتيجية حيز التنفيذ.

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال  -
تطوير التبليغ اإللكتروني لألوراق القضائية   -

تطوير أعمال الخبرة للمحاكم  -

المحضر اإللكتروني  -
اإلعالن اإللكتروني  -

النظام اإللكتروني ألعمال الخبرة  -
تطوير محاكم التنفيذ  -

النظام اإللكتروني تقديم الطلبات والوكاالت إلكترونيا  -
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ووزارة  للقضاء  األعلى  المجلس  من  كل  اهتم  القضائية،  للسلطة   2020 استراتيجية  تنفيذ  إطار  وفي 
إلكترونيا  المحاكم  المحامين والمتقاضين والخبراء  اإللكترونية والتواصل مع  األنظمة  العدل بتطوير 
لسرعة إنجاز الخدمة وسهولة الوصول إلى مرفق العدالة، فبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية تم تدشين العديد من المشاريع اإللكترونية تأتي تفصيال كاآلتي:
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المحاضر واإلعالنات اإللكترونية:

اعتماد  تم  كما  المحاكم  جميع  في  اإللكترونية  المحاضر  اعتماد  تم  والتكلفة  والجهد  للوقت  توفيًرا 
البريد اإللكتروني والرسائل النصية وسيلتين لإلعالن القضائي للمحامين والخبراء كمرحلة أولى، حيث 
يتم إيداع نسخة من اإلعالن اإللكتروني ملف الدعوى المتعلق بها اإلعالن، وإعداد سجل إلكتروني لحفظ 
اإلعالن  سيكون  التالية  وللمرحلة  الرسمية،  الجريدة  في  االلكتروني  اإلعالن  أيضا  اإللكترونية،  اإلعالنات 

إلكترونيًا بالنسبة إلى األشخاص االعتبارية.

النظام اإللكتروني ألعمال الخبرة:

بإنشاء مكتب  المشروع  فبدأ  المحاكم،  في  عام  الخبرة بشكل  أعمال  تطوير  على  العمل مطوال  تم 
متخصص لمتابعة أعمال الخبرة بالتعاون مع وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، حيث قام المكتب 
المتأخرين في تقديم  الخبراء  التواصل مع جميع  ُعين فيها خبراء، وتم  التي  الدعاوى  بحصر وتنقيح 
ا  تقاريرهم، ثم تم تصميم نظام إلكتروني خاص بأعمال الخبرة يتم من خالله ندب واختيار الخبراء تلقائّيً
الدعاوى  بدًءا من تسلمهم  بالخبراء  المتعلقة  اإلجراءات  المطلوب، ومتابعة جميع  التخصص  بحسب 
حتى تسليمهم التقارير، مع مراعاة المدد واآلجال القانونية والجزاءات في حال التأخير التي نص عليها 

القانون. 

النظام اإللكتروني لمحاكم التنفيذ:

تم استحداث نظام إلكتروني متطور إلجراءات إدارة التنفيذ إلى جانب مجموعة من الخدمات اإللكترونية 
ملفات  جميع  إنجاز وحسم  نحو  العمل وسعًيا  إجراءات  من  االنتهاء  لضمان سهولة وسرعة  الجديدة 

التنفيذ.

إلى  إما  والموجهة  منها  مجموعة  إعادة هندسة  مع  تقديم خدمات جديدة  إلى  النظام  هذا  ويهدف 
)االستعالم  لألفراد:  التالية،  الخدمات  الفئتين، وتضم كال من  كلتا  إلى  وإما  المحامين  إلى  وإما  األفراد 
عن المنع من السفر(، و)دفع المبالغ المستحقة لرفع المنع من السفر إن وجدت( وُيمكن للمستخدم 

المسجل دخوله من خالل المستوى األساسي للمفتاح اإللكتروني.
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وكذلك الخدمات الموجهة إلى األفراد والمحامين وهي: )فتح ملف التنفيذ( ويمكنهم من خاللها طلب 
فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة عن المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى 
إمكانية )دفع رسوم فتح ملف التنفيذ( التي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة لرسوم فتح 
ملف التنفيذ والطلبات المقدمة إن وجدت، وخدمة )تقديم طلبات ملف التنفيذ( لتقديم طلبات مالية 
أو غير مالية على ملف التنفيذ، وإتاحة )االستعالم عن طلبات ملف التنفيذ(، و)استئناف قرارات قاضي 

التنفيذ(.

كما تم عمل ربط إلكتروني ببعض الجهات التي يتم التعامل معها بشكل دوري ومكثف وذلك لسرعة 
وصول المخاطبات واتخاذ القرارات منها: مصرف البحرين المركزي وشئون الجنسية والجوازات واإلقامة 

بوزارة الداخلية.

ا: تقديم الطلبات في الدعاوى والوكاالت والمذكرات إلكترونّيً

المحاكم وإسراع  المتقاضين والمحامين مع  إلى تسهيل تواصل  إلكتروني يهدف  تم تصميم نظام 
ووكاالت  الدعوى  أطراف  طلبات  تقديم  طريق  عن  التقاضي  أمد  وتقليص  القضائية  اإلجراءات  وتيرة 
بالطلبات  يتعلق  فيما  القرارات  اتخاذ  للقاضي  النظام  ويتيح  إلكترونيا،  األطراف  ومذكرات  المحامين 

إلكترونيا واعتماد الوكاالت واالطالع على مذكرات األطراف إلكترونيا.
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قضاة المحاكم، اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لتنمية القدرات 
ورفع كفاءاتهم،  وتطوير مهاراتهم  للقضاة  والعملية  العلمية 
لسرعة  زمني  إطار  وضع  إلى  والسعي  المحاكم  مع  والتنسيق 
الفصل في القضايا والعمل على حل اإلشكاليات التي تعترض 

ذلك.

ويعقد قضاة اإلشراف القضائي اجتماعات دورية مع نائب رئيس 
المجلس األعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز لمتابعة األداء 

في العمل القضائي بمختلف المحاكم.

اإلشراف القضائي على العمل في المحاكم:

القضائي  باإلشراف  للقيام  القضائي  المجال  في  الطويلة  الخبرة  ذوي  القضاة  من  فريق  تشكيل  تم 
بوجه عام على العمل في المحاكم، ولهم على األخص القيام بالسعي نحو تحسين األداء القضائي 
المتعلقة  األمور  القضائي بشأن  التفتيش  إدارة  والتنسيق مع  التواصل  المحاكم،  بالتعاون مع قضاة 
بأعمال قضاة المحاكم، متابعة تقارير اإلحصاء ونسبة الحسم المطلوبة في الدعاوى باختالف أنواعها مع 

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

فريق عمل قضائي لتطوير المنظومة القضائية والتنسيق مع القضاة 
والجهات المعنية

قضاة اإلشراف القضائي على العمل في المحاكم  -
فرق التطوير  -
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فرق التطوير:

مسمى  تحت  القضائية  الفرق  من  عدد  تشكيل  تم 
القضائية  اإلجراءات  تطوير  لتولي  التطوير«  »فرق 
اإلشكاليات  وحل  الحالي  الواقع  دراسة  خالل  من 
والمعوقات واقتراح آليات للتطوير، وقد تم تشكيل 
الفرق بناء على التخصصات المراد إحداث التطويرات 
والتغييرات فيها وهي كالتالي: تطوير إدارة التنفيذ، 
تطوير القضاء العمالي، تطوير لجنة فض المنازعات 
)إدارة  المنازعات  لفض  بديلة  طرق  إيجاد  اإليجارية، 
تقدير  ومعايير  الجنائية  اإلجراءات  تطوير  الدعوى(، 

العقوبة، تطوير المحاكم التجارية والتحكيم.

ورفع  دورية  اجتماعات  بعقد  التطوير  فرق  تقوم 
القضائي  اإلشراف  قضاة  إلى  والمقترحات  التوصيات 

لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها من عدمه.
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األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء:

نصت المادة )73( من المرسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديالته، 
على أن: »يكون للمجلس األعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس 

المجلس«.

واألمانة العامة بالمجلس األعلى للقضاء تمثل الجهاز اإلداري الذي يقوم بإدارة وتنفيذ توصيات وقرارات 
المجلس وتقديم الدعم والخدمات ألعضاء السلطة القضائية وإعداد مشروع ميزانية المجلس والحساب 
الختامي سنوّيًا وفًقا للقوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة، كما تتولى األمانة تنفيذ خطط التدريب 
والتطوير التي يقرها المجلس ودعم استراتيجيات ورؤى المجلس من خالل اإلشراف على تنفيذ الخطة 

االستراتيجية للسلطة القضائية.

لذا، ومن أجل قيام األمانة العامة بدورها على أكمل وجه، تم تطوير الهيكل التنظيمي اإلداري لألمانة 
العامة بما يتناسب مع رؤية ورسالة المجلس وتوجهاته العامة.

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

بيئة إدارية داعمة

تطوير الهيكل التنظيمي لألمانة العامة بالمجلس األعلى للقضاء
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مكتب خدمات المتقاضين:

الهدف من إنشاء المكتب:
تيسير الوصول إلى الخدمات القضائية واإلسراع من إجراءات التقاضي.  -1

2-  تعزيز الثقافة القضائية والقانونية وتوفير المعلومات القانونية بشأن حقوق ومسئوليات 
المتقاضين والمتعاملين.

التواصل مع جمهور المتقاضين وتلقي اقتراحاتهم.  -3
4-  رصد أهم المشاكل التي تعترض طريق المتقاضين والعمل على حلها أو رفعها إلى الجهات 

المسئولة.

الخدمات التي يقدمها المكتب:
رفع الوعي القانوني والقضائي بشأن حقوق ومسئوليات المتقاضين والمتعاملين مع القضاء.  -1

تقديم المساعدة القانونية وبيان اإلجراءات القضائية الالزمة للمراجعين.  -2
بيان حقوق ومسئوليات المتقاضين أمام المحاكم.  -3

المساهمة في تسهيل اإلجراءات القضائية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي واألجانب.  -4
تزويد المتقاضين بالمعلومات الالزمة عن دعاواهم.  -5

6-  التنسيق والمتابعة مع الموظف المختص أو الجهة المختصة من أجل إتمام اإلجراءات القضائية 
الالزمة.

 المبادرة 
االستراتيجية

المشروع

استحداث مركز استرشادي لتسهيل فهم إجراءات التقاضي ودور كل 
محكمة في نظام التقاضي حسب اختصاصاتها

مكتب خدمات المتقاضين
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تلقي المقترحات والمالحظات.  -7
تيسير الوصول إلى العدالة والخدمات العدلية.  -8

توفير األدلة اإلرشادية والتوعوية حول اإلجراءات القضائية.  -9
10-  مساعدة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة على إنجاز وتسهيل معامالتهم.

مساعدة المراجعين على استخدام الخدمات اإللكترونية عن طريق جهاز الخدمة الذاتية.  -11

تقرير عمل مكتب خدمات المتقاضين:

 مكتب خدمات المتقاضين 
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الخط الساخن:
كذلك يمكن للمتعاملين مع المحاكم الحصول على المعلومات واإلرشادات عن طريق أرقام التواصل، 
حيث قام المجلس بتدشين خط ساخن يمكن من خالله الوصول إلى الخدمات المقدمة بيسر وسهولة.

17115585
17115575
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