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�أمر ملكي رقم ( )16ل�سنة 2021
بتعيينات ق�ضائية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                 ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2002وتعديالته،
وبنا ًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�ضاء،

�أمرنا بالآتي:
املادة الأوىل

قا�ض مبحكمة التمييزُ ،كـ ًّل من:
ُي نَّ
ـعي قا�ضي ًا مبحكمة التمييز ،وحمامي ًا عام ًا �أول بدرجة ٍ
 -1القا�ضي �صالح �أحمد عبا�س القطان.
 -2القا�ضي �إبراهيم �سلطان �إبراهيم الزايد.
 -3القا�ضي خالد �أحمد �صالح المدفع.
 -4القا�ضي عبداهلل محمد علي الأ�شراف.
(محامي ًا عام ًا �أول)
			
 -5الم�ست�شار د� .أحمد محمد علي الحمادي.
(محامي ًا عام ًا �أول)
 -6الم�ست�شار �أ�سامة علي جا�سم العوفي			.
(محامي ًا عام ًا �أول)
			
 -7الم�ست�شار هارون عثمان يو�سف الزياني.
 -8القا�ضي علي �أحمد جمعة الكعبي.
 -9القا�ضي علي خليفة �أحمد الظهراني.
 -10القا�ضي محمد ميرزا محمد �أمان.
 -11القا�ضي خليفة را�شد �أحمد مجيران.
 -12القا�ضي جمعة عبداهلل محمد المو�سى.
(محامي ًا عام ًا �أول)
			
 -13الم�ست�شار ح�سين محمد ح�سين البوعلي.
(محامي ًا عام ًا �أول)
			
 -14الم�ست�شار نايف يو�سف محمد محمود.
 -15القا�ضي ال�شيخ حمد بن �سلمان بن محمد �آل خليفة.
 -16القا�ضي خالد �إبراهيم متولي محمود.
 -17ف�ضيلة ال�شيخ وليد عبدالمنعم �أحمد �آل محمود.
 -18ف�ضيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن محمد خليفة الفا�ضل.
 -19ف�ضيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن �ضرار عبدالرحمن ال�شاعر.
 -20ف�ضيلة ال�شيخ �صالح عبدالعزيز عبداهلل عبداهلل.
 -21ف�ضيلة ال�شيخ في�صل جواد علي الم�شعل.

5

6

العدد – 3526 :الخميس  29أبريل 2021

 -22ف�ضيلة ال�شيخ عبدالنبي عبا�س محمد علي.
 -23ف�ضيلة ال�شيخ زكريا عبداهلل علي عبداهلل.

املادة الثانية

ُي نَّعي حمامي ًا عام ًا بدرجة رئي�س مبحكمة اال�ستئناف ال ُعليا املدنيةُ ،كـ ًّل من:
 -1الم�ست�شار �سامح محمد راغب �سيف.
 -2الم�ست�شار �أمينة عي�سى عبداهلل مبارك.

املادة الثالثة

قا�ض مبحكمة
ُي نَّعي قا�ضي ًا مبحكمة اال�ستئناف ال ُعليا املدنية ،وحمامي ًا عام ًا بدرجة ٍ
اال�ستئناف ال ُعليا املدنيةُ ،كـ ًّل من:
(محامي ًا عام ًا)
				
 -1الم�ست�شار فهد خالد محمد البوعينين.
(محامي ًا عام ًا)
			
 -2الم�ست�شار نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العو�ضي.
(محامي ًا عام ًا)
		
 -3الم�ست�شار د .علي عبا�س �أحمد ال�شويخ.
 -4القا�ضي ال�شيخ را�شد بن �أحمد بن عبداهلل �آل خليفة.
(محامي ًا عام ًا)
		
 -5الم�ست�شار مهنا محمد مهنا ال�شايجي.
 -6القا�ضي عبدالعزيز علي محمد الجابري.
 -7القا�ضي ح�سين حميد �صالح ال�صيرفي.
 -8القا�ضي عديلة حبيب ح�سن عبداهلل.
 -9القا�ضي �سلمان عبداهلل عبدالر�ضا الع�صفور.

املادة الرابعة

ُي نَّعي قا�ضي ًا مبحكمة اال�ستئناف ال ُعليا ال�شرعيةُ ،كـ ًّل من:
 -1ف�ضيلة ال�شيخ نواف محمد ح�سن المرباطي.
 -2ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل محمد عبداهلل النجدي.
 -3ف�ضيلة ال�شيخ جعفر علي ح�سن العالي.
 -4ف�ضيلة ال�شيخ ح�سن �أحمد ال�شيخ خلف �آل ع�صفور.

املادة اخلام�سة

ُي نّعي وكي ًال باملحكمة الكربى ال�شرعيةُ ،كـ ًّل من:
 -1ف�ضيلة ال�شيخ عمر بن دعيج بن عبداهلل �آل خليفة.
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 -2ف�ضيلة ال�شيخ �سليمان ال�شيخ من�صور محمد ال�ستري.
 -3ف�ضيلة ال�شيخ �سعيد جعفر را�شد حماد.

املادة ال�ساد�سة

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 14 :رم�ضان 1442هـ
الموافـق� 26 :أبـريـ ــل 2021م
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