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مر�شوم رقم )18( ل�سنة 2013

باإعادة ت�شكيل مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي

 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي،

للتاأمين  العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�س  بت�شكيل   2008 ل�شنة   )44( رقــم  المر�شوم  وعلى 

الجتماعي ،المعدل بالمر�شوم رقم )55( ل�شنة 2011، 

وبناًء على اختيار الجهات المعنية،

وبعد تر�شيح من رئي�س مجل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

المادة الأولى

ُي�شكل مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي على النحو الآتي:

1- ال�شيد عارف �شالح خمي�س          وكيل وزارة المالية                               رئي�شًا

2- ال�شيد ح�شـــــن علـــــي الـنـــــا�شـــــر    الوكيل الم�شاعد  للموارد الب�شرية

                                                والخدمات بوزارة ال�شحة.                 

3- ال�شـــيدة بدريـــة يــو�شــــف الجيــب   الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل

            الجتماعي بوزارة التنمية الجتماعية.   

4- العميد خالد محمد نجم المناعي     المـدير العـام لـ�شنـدوق

                                           التـقاعد الع�شكري.  

5- ال�شيد عبدالرحمن يو�شف فخرو .

6- ال�شيد كــــاظـــــم عيـــ�شــى ال�شعيد.

7- ال�شيد عــــادل اأحمــــد اآل �شفــــــر.

اأع�شاء يمثلون 

ــــحــــكــــومــــة  ال

ـــهـــا  ـــفـــت بـــ�ـــش

�شاحب العمل

ـــــاء  ـــــ�ـــــش اأع

اأ�شحاب  يمثلون 

الــــــعــــــمــــــل فـــي 

القطاع الأهلي
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8- ال�شيد ح�شن �شالح �شليبيخ       الوكيل الم�شاعد للموارد الب�شرية 

                بوزارة التربية والتعليم.

9- ال�شيد اأحمد محمد بوحجي        مدير اإدارة العمليات الم�شرفية 

          بم�شرف البحرين المركزي.

10- العقيد خالد عبداهلل المعيلي   مدير اإدارة ال�شئون المالية

                  بوزارة الداخلية.

-  ثالثة اأع�شاء يمثلون العاملين في  القطاع الأهلي

14- ال�شيد نادر عبدالكريم الم�شقطي 

15- ال�شيد را�شد اإ�شماعيل المير

المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا المر�شوم، وُيعمل 

به اعتبارًا من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 9 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق: 21 مـــــــــــــــــار�س 2013م

يمثلون  ــاء  اأعــ�ــش

في  ـــيـــن  الـــعـــامـــل

القطاع الحكومي

ذوي  مـــن  عـــ�ـــشـــوان 

الخبرة والخت�شا�س 

المالية  ال�شئون  فــي 

والتاأمينية


