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قانون رقم (  ) 33ل�سنة 2014
بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم ( )3ل�سنة 2008
ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى ق��ان��ون النقابات العمالية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )33ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2012ب�ش�أن غرفة تجارة و�صناعة البحرين،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�ص المادة الرابعة من القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين
االجتماعي ،الن�ص الآتي:
"يكون للهيئة مجل�س �إدارة ي�شكل من رئي�س و�أربعة ع�شر ع�ضو ًا على النحو التالي:
 -1ثالثة �أع�ضاء يمثلون الحكومة ب�صفتها �صاحب عمل يختارهم رئي�س مجل�س الوزراء.
 -2ثالثة �أع�ضاء يمثلون �أ�صحاب العمل في القطاع الأهلي تر�شحهم غرفة تجارة و�صناعة
البحرين.
 -3ثالثة �أع�ضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي ير�شحهم ديوان الخدمة المدنية على
�أن يكونوا من الذين ي�سددون ا�شتراكاتهم التقاعدية وفق ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة 1975
ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد لموظفي الحكومة.
 -4ثالثة �أع�ضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي تر�شحهم االتحادات النقابية لعمال
البحرين على �أن يكونوا من الذين ي�سددون ا�شتراكاتهم التقاعدية وفق ًا للمر�سوم بقانون
رقم ( )24ل�سنة  1976ب�إ�صدار قانون الت�أمين االجتماعي.
 -5اثنان من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص في ال�شئون المالية والت�أمينية ير�شحهم الوزير
الم�س�ؤول عن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي.
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وترفع التر�شيحات �إلى مجل�س ال��وزراء الختيار ممثلي كل جهة ،وي�صدر مر�سوم بتعيين
رئي�س و�أع�ضاء المجل�س.
وتكون مدة الع�ضوية في مجل�س الإدارة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بنا ًء على
موافقة الجهة المر�شحة.
وفي حال انتهاء مدة الع�ضوية ي�ستمر مجل�س الإدارة في مبا�شرة �صالحياته المن�صو�ص
عليها في القانون �إلى حين ت�شكيل المجل�س الجديد.
وتحدد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء المجل�س و�أع�ضاء اللجان التي ت�شكل طبق ًا للمادة الخام�سة
من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء".

المادة الثانية

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه ـ تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ� 11 :ش ـ ـ ــوال 1435هـ
الموافق� 7 :أغ�سطــ�س 2014م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

