السٌرة الذاتٌة
أوال  :البٌانات االساسٌة :
 :محمد حامد محمد الصٌاد
االسم
1941/9/20 :
تارٌخ المٌالد
 :مصري
الجنسٌة
تلٌفون محمول )002( 0101428370 :
البرٌد االلكترونً mohelsayyad@hotmail.com :
الموقع االلكترونً www.elsayyad.net :
 :دبلوم الدراسات العلٌا فً التؤمٌن كلٌة التجارة  -جامعة القاهرة 1975 -
المؤهل
بكالورٌوس التجارة

العمل الحالً

كلٌة التجارة  -جامعة القاهرة 1966 -

 - :مستشار التؤمٌن االجتماعً
 عضو اللجنة التشرٌعٌة بوزارة القوي العاملة نائب رئٌس مجلس إدارة مجلة العمل -التوعٌة التؤمٌنٌة من خالل موقعً األلكترونً

ثانٌا  :الخبرة العملٌة :
ممارسة العمل فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً ونظم المعلومات خالل الفترة من 1966
حتً تارٌخه
حٌث تم خالل الفترة األخٌرة من العمل شغل المناصب اآلتٌة :
 -1رئٌس قطاع التخطٌط وبحوث االستثمار والمعلومات بوزارة التؤمٌنات .
 -2رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى .
 -3المستشار الفنى للوزارة والمشرف على مكتب الوزٌرة .
 -4مستشار التؤمٌن اإلجتماعً .
(مرفق رقم  -1صفحة )3
ثالثا  :الدورات التدرٌبٌة :
تممم حضممور العدٌممد مممن الممدورات التدرٌبٌممة فممً مجممال التممؤمٌن اإلجتممماعً واإلدارة ونظممم
المعلومات .
(مرفق رقم  – 2صفحة ) 4
رابعا  :إعداد نظم المعلومات فً مجال التأمٌن اإلجتماعً :
تم إعداد العدٌد من نظم المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً .
(مرفق رقم  3صفحة ) 6
خامسا  :المشاركة فى اللجان الفنٌة ومجالس اإلدارة :
عضوٌة العدٌد من اللجان الفنٌة والتشرٌعٌة ومجالس اإلدارة.
(مرفق رقم  4صفحة ) 8
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سادسا  :النشاط العلمً والتدرٌبً :
المشاركة فً النشاط العلمً والتدرٌبً من خالل:
 -1محاضر تؤمٌن إجتماعً.
 -2مإلفات وبحوث.
 -3نشر الوعً التؤمٌنً.
(مرفق رقم  5صفحة ) 9
سابعا  :خبٌر تأمٌن اجتماعى :
المشاركة كخبٌر تؤمٌن إجتماعً لدي العدٌد من الدول والمإتمرات .
(مرفق رقم  6صفحة )15
ثامنا :المشاركة فى إعداد اتفاقٌات تأمٌن اجتماعى بٌن مصر وكل من :
الٌونان – قبرص – الدانمارك – هوالندا – لٌبٌا – المغرب
تاسعا  :خطابات الشكر والتقدٌر:
تلقً العدٌد من خطابات الشكر والتقدٌر .
(مرفق رقم  - 7صفحة )18
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مرفق رقم 1
الخبرة العملٌة
 - 1الهٌئة العامة للتأمٌنات اإلجتماعٌةة ( حالٌةا  -صةندوق التةأمٌن اإلجتمةاعً للعةاملٌن
بالقطاع العام والخاص ) :
 أخصائً اشتراكات بمكتب االزبكٌة رئٌس قسم االستقبال بمكتب األزبكٌة رئٌس قسم االشتراكات بمكتب الموسكى أخصائً تعوٌضات ومعاشات بمكتب االزبكٌة رئٌس قسم التعوٌضات والمعاشات بمكتب االزبكٌة رئٌس قسم النظم بقطاع الحاسبات اإللكترونٌة برئاسة الصندوق مدٌر إدارة النظم بقطاع الحاسبات اإللكترونٌة برئاسة الصندوق مدٌر عام النظم بقطاع الحاسبات اإللكترونٌة برئاسة الصندوق مدٌر عام نظم المزاٌا بقطاع الحاسبات اإللكترونٌة برئاسة الصندوق -رئٌس اإلدارة المركزٌة للخدمات التؤمٌنٌة برئاسة الصندوق

1966
1967
1967
1973
1974
1977
1983
1986
1988
1992

 – 2صندوق التأمٌن االجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى :
2000/ 9/10
حتً 2001/9/19

 -رئٌس الصندوق

 – 3وزارة التأمٌنات :
 رئٌس قطاع التخطٌط وبحوث االستثمار والمعلومات بالوزارة -المستشار الفنى للوزارة والمشرف على مكتب الوزٌرة

 – 4مستشار التأمٌن اإلجتماعً :

2000/ 2/13
2001/ 9/20
حتً 2003/6/30
2003/ 7/1
حتً تارٌخه
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مرفق رقم 2

الدورات التدرٌبٌة
م
01

التارٌخ

اسم الدورة
مقدمة النظم

`SYSTEMS
INTRODUCTION
 02مقدمة فى الحاسب االلكترونى

1977/6

المكان
الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

 1977/10 COMPUTING SYSTEMشركة أ.ب.م القاهرة
FUNDAMENTALS

 03اساسٌات الحاسب االلكترونى طراز 360
SYSTEM/360 ORIENTATION
 04مقدمة فى تنظٌم البٌانات

 1977/11شركة أ.ب.م القاهرة
 1977/11شركة أ.ب.م القاهرة

INTRODUCTION TO DATA SET

 05مقدمة فى تصمٌم البرامج
 1977/12 INTRODUCTION TOشركة أ.ب.م القاهرة
PROGRAMMING
 06اساسٌات تصمٌم البرامج بلغة التقارٌر

07
08

09
10

R.P.G FUNDAMENTALS
FOR SYSTEM/360
وظائف النظام االلكترونى
DOS/VS SYSTEM
FANCTIONS
التسهٌالت المختلفه لنظرٌة البحث بالذاكرة
االفتراضٌة
DOS/VS AMS FACILITIES
FOR VSAM
لغة التقارٌر فى تصمٌم البرامج
R.P.G11 FOR SYSTEM/370
قاعدة البٌانات

1978/1
1978/2

شركة أ.ب.م القاهرة
شركة أ.ب.م القاهرة

1978/2

شركة أ.ب.م القاهرة

1978/4

شركة أ.ب.م القاهرة

1981/9

شركة أ.ب.م القاهرة

DL/1 DOS/VS

 11ادارة المشروعات
FAB1 PROJECT
MANAGEMENT
DEVELOPMENT DP
APPLICATION
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1981/9

شركة أ.ب.م لندن
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12

مراجعة المشروعات
FAB3 PROJECT
MANAGEMENT
PROJECT SYSTEMS
ASSURANCE

1981/9

شركة أ.ب.م لندن

 13اختبار وتحلٌل التطبٌقات
BIO4 APPLICATION SELECTION

1981/9

شركة أ.ب.م لندن

ANALYSES
14
15
16

17

قاعدة البٌانات
1109-DL/1 INFORMATION
نظم االتصال المباشر
1112-CICS/VS
INFORMATION
مقدمة فى وظائف النظام االلكترونى ذو
الذاكره التخٌلٌة
2905- DOS/VSE
INTRODUCTION
وظائف النظام االلكترونى ذو الذاكرة
االفتراضٌة
2328-DOS/VSE SYSTEM
FUNCTIONS

 18تدرٌب عملى على وظائف االتصال المباشر

19
20
21
22
23
24
25

B151-ICCF WORK SHOP
االسالٌب الفنٌة الحدٌثة فى تطوٌر
التطبٌقات
 2دورة فى اللغة االنجلٌزٌه
دورة فى اللغه االنجلٌزٌه
دورة االعداد لشغل الوظائف القٌادٌة
( الدرجة العالٌة )
برنامج إصالح نظم التؤمٌن اإلجتماعً
برنامج األعداد لشغل الوظائف القٌادٌة من
الدرجة الممتازة
برنامج إصالح نظم الضمان اإلجتماعً
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1984/5
1984/5

1984/5

شركة أ.ب.م القاهرة
شركة أ.ب.م القاهرة

شركة أ.ب.م القاهرة

1984/5

شركة أ.ب.م القاهرة

1984/6

شركة أ.ب.م القاهرة

1993

شركة أ.ب.م القاهرة

1978
90/89

المعهد الدولى للغات – القاهرة
الجامعة االمرٌكٌة – القاهرة

1992

القاهرة

1999

واشنطن

2000

القاهرة

2001

القاهرة
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مرفق رقم 3

إعداد نظم المعلومات فً مجال التأمٌن اإلجتماعً
أوال :جمهورٌة مصر العربٌة :
 -1الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة ( حالٌا  -صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن
بالقطاع العام والخاص ) ()1992 – 1977
 -2الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات ( حالٌا  -صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن
بالحكومة ) ()1992 – 1983
 -3الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً (صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالقطاع العام
والخاص  -صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالحكومة )()2010 – 2007
حٌث تضمن ذلك:
أ -إعداد العدٌد من التطبٌقات العملٌة على الحاسب االلكترونى فى مجال الصرف
الدورى للمعاشات.
ب -إعداد نظام متكامل للمزاٌا التأمٌنٌة باستخدام قواعد البٌانات – ٌشمل النظم
الفرعٌة االتٌة :
صرف مستحقات تؤمٌنٌة
تحسٌن مستحقات تؤمٌنٌة
تعدٌل مستحقات تؤمٌنة
مراجعة مستحقات تؤمٌنٌة
استعالم عن مستحقات تؤمٌنٌة
خدمة مواطنٌن
االستقطاعات
تسجٌل بٌانات المعاشات السابقة ( معاشات الصرف الدورى القدٌم )
مرتدات الصرف الدورى
ج -المشاركة الفعالة فى الدراسات والتطبٌقات الخاصة بمشروع تطوٌر نظام العمل
والمعلومات بصندوقً التأمٌن االجتماعً المشار إلٌهما ( الذى تم اعداده فى
كل من القاهرة والوالٌات المتحده االمرٌكٌة ) وذلك من خالل :
الدراسة التحلٌلٌة لقوانٌن التؤمٌن االجتماعى السارٌة ( عدد  4قوانٌن )
والقرارات والمنشورات الوزارٌة والتعلٌمات المنفذة.
إعداد دراسة تحلٌلٌة لمدد االشتراك وفقا لقوانٌن التؤمٌن االجتماعى السارٌة
( 380مدة اشتراك ) من حٌث :
× ممٌز المدة
× نوع االجر
× نسب االشتراك
× المسئول عن اداء االشتراكات
× الموعد القانونى الداء االشتراكات
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× معامل حساب المعاش
تعوٌض الدفعة الواحدة
تعوٌض المدة الزائدة
× معامل مضاعفة المدة
× موقف المدة من حساب المتوسط
× موقف المدة من نظام المكافؤة
× شروط تسجٌل المدة
اعداد الجداول المساعدة لنظام المعلومات ( ما ٌزٌد على  100جدول )
 – 4تحدٌد أسس وأسالٌب اعداد حاالت االختبارات لجمٌع البرامج والنظم الفرعٌة
 – 5تحدٌد أسس توثٌق النظم والبرامج
 – 6اعداد التعلٌمات التنفٌذٌة لمستخدمى النظم المشار الٌها
 – 7اعداد وتنفٌذ خطة التدرٌب الالزمة لمستخدمى النظم المشار الٌها
 – 8متابعة مالحظات التنفٌذ الفعلى للنظم والبرامج واجراء التعدٌالت الالزمة لها اوال
بؤول
ثانٌا :جمهورٌة الٌمن :
 -1إستشاري مجموعة خبراء نظم معلومات التأمٌن اإلجتماعً :
لمشروع تطوٌر نظم الهٌئة العامة للتؤمٌنات والمعاشات  -منفذ بواسطة شركة "براٌس
ووتر هاوس كوبرز" ()2002/2001
 -2إعداد دراسة تحلٌلٌة لنظم المعلومات :
أ -الهٌئة العامة للتأمٌنات والمعاشات ( – )2005/2004منفذ بواسطة شركة
""DMS
ب -المؤسسة العامة للتأمٌنات اإلجتماعٌة ( – )2004ممول من البنك الدولً
لإلنشاء والتعمٌر
حٌث تضمن ذلك إعداد الدراسة التحلٌلٌة لنظام المعلومات لكل من الهٌئة والمإسسة
وفقا لما سبق بٌانه فً أوال.
ج  -المؤسسة العامة للتأمٌنات اإلجتماعٌة ( – )2013/2011ممول من المإسسة
حٌث تضمن ذلك إعداد الدراسة التحلٌلٌة لنظام المنافع ( المزاٌا ) للمإسسة وفقا
لما سبق بٌانه فً أوال.
ثالثا :المملكة العربٌة السعودٌة :
 -1المؤسسة العامة للتقاعد ( – )2005/2003منفذ بواسطة شركة ""SMCI
حٌث تضمن ذلك إعداد الدراسة التحلٌلٌة لنظام المعلومات وفقا لما سبق بٌانه فً أوال.
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مرفق رقم 4

المشاركة فى اللجان الفنٌة ومجالس اإلدارة
أوال :عضوٌة اللجان:
خالل الفترة من عام  1983حتً : 2006
 -1اللجنة العلٌا للتخطٌط والسٌاسات بقطاع التؤمٌن اإلجتماعً.
 -2اللجنة العلٌا لنظام المعلومات بوزارة التؤمٌنات والشئون اإلجتماعٌة.
 -3اللجنة الدائمة ألنظمة المعلومات بوزارة التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة.
 -4اللجنة العلٌا لتطوٌر نظام التؤمٌن االجتماعى المصري.
 -5اللجنة الفنٌة لإلستثمار بوزارة التؤمٌنات.
 -6اللجنة العلٌا لتطوٌر نظم ولوائح العمل لبنك ناصر اإلجتماعً.
 -7اللجنة الدائمة للتشرٌع التؤمٌنً بوزارة التؤمٌنات.
 -8اللجنة الفنٌة بالهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى.
 -9لجنة إصالح المعاشات والضمان االجتماعى.
 -10اللجنة الفنٌة لالستثمار.
 -11لجنة تسٌٌر المحافظ المالٌة بوزارة التؤمٌنات.

خالل الفترة من عام  2012حتً : 2014
 – 12لجنة تعدٌل قوانٌن التؤمٌن االجتماعً .
 – 13اللجنة الدائمة الختٌار القٌادات .
 - 14اللجنة العلٌا للتخطٌط والسٌاسات بقطاع التؤمٌن اإلجتماعً.
 – 15اللجنة الدائمة للتشرٌع التؤمٌنً .

خالل الفترة من عام  2014حتً اآلن :
 – 16اللجنة التشرٌعٌة بوزارة القوي العاملة والهجرة .

ثانٌا :عضوٌة مجالس اإلدارة:
 -1مجلس إدارة بنك العمال ( . ) 1998 – 1997
 -2مجلس إدارة الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً ( . ) 2001 – 2000
 -3مجلس إدارة بنك اإلستثمار القومً ( . ) 2001 – 2000
 - 4مجلس إدارة بنك ناصر اإلجتماعً ( . ) 2001 – 2000
).
 – 5نائب رئٌس مجلس إدارة مجلة العمل ( - 2016
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مرفق رقم 5

النشاط العلمً والتدرٌبً
 -1محاضر تأمٌن إجتماعً :
أ -طلبة دبلوم الدراسات العلٌا فً التؤمٌن اإلجتماعً  -كلٌة التجارة  -جامعة
القاهرة.
ب -طلبة المعهد الفنى التجارى.
ج -طلبة معهد التؤمٌنات اإلجتماعٌة التابع للمإسسة الثقافٌة العمالٌة.
د -مراكز تدرٌب :
 وزارة التؤمٌنات. صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالقطاع الحكومً. صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالقطاع العام والخاص. -العدٌد من مراكز التدرٌب الخاصة ……… ..الخ

 -2المؤلفات :
أ -مذكرات فً تموٌل التأمٌنات اإلجتماعٌة.
ب -مؤلف عن نظام التأمٌن االجتماعى" دراسة تطبٌقٌة عملٌة " من  10كتب :
الكتاب
األول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الموضوع
معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة
معاش وتعوٌض تؤمٌن إصابة العمل
توزٌع المعاش على المستحقٌن
نظام المكافؤة
مدد االشتراك دراسة تحلٌلٌة
التٌسٌرات للمنشآت التى تم خصخصتها
التؤمٌنات االجتماعٌة سإال وجواب
التؤمٌنات االجتماعٌة والعاملٌن بالمشروعات الصغٌرة
والمتوسطة
تموٌل التؤمٌنات االجتماعٌة
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ج -محاضرات فً التأمٌنات االجتماعٌة –  36محاضرة :
الموضوع
المحاضرة
التؤمٌنات االجتماعٌة مبادئ ومفاهٌم وحقائق
األولً
النواحً الفنٌة والتموٌلٌة فً نظم التؤمٌن االجتماعً
الثانٌة
مظلة التؤمٌن االجتماعً فً مصر
الثالثة
تفعٌل مظلة التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن فً المشروعات الصغٌرة
الرابعة
دور التؤمٌنات االجتماعٌة فً شبكة األمان االجتماعً
الخامسة
التؤمٌنات االجتماعٌة وكبار السن
السادسة
التهرب من التامٌنات االجتماعٌة
السابعة
الضمان االجتماعً  -القضاٌا  -التحدٌات – اآلفاق
الثامنة
التؤمٌنات االجتماعٌة فً مفترق طرق
التاسعة
نظام التؤمٌن االجتماعً الشامل
العاشرة
أسالٌب صرف المعاشات
الحادٌة عشرة
التؤمٌنات االجتماعٌة وأصحاب اآلعمال فً القطاعٌن العام
الثانٌة عشرة
والخاص
توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن بٌن مفهوم المٌراث ومفهوم النفقة
الثالثة عشرة
التؤمٌنات االجتماعٌة والتكافل االجتماعً
الرابعة عشرة
التؤمٌنات االجتماعٌة والمرأة والمحافظة علً كٌان اآلسرة
الخامسة عشرة
التؤمٌنات االجتماعٌة واالستقرار الوظٌفً واالجتماعً
السادسة عشرة
التؤمٌنات االجتماعٌة والوعً التؤمٌنً
السابعة عشرة
االتفاقٌات الدولٌة واالقلٌمٌة فً مجال التؤمٌن االجتماعً
الثامنة عشرة
التحصٌل  ..مفهومه  -أهمٌته – إجراءاته
التاسعة عشرة
طرق تحصٌل اإلشتراكات ومتابعتها
العشرون
الحادٌة والعشرون سداد االشتراكات ومهارات التعامل مع المستحقات المتراكمة
الثانٌة والعشرون متابعة المتخلفٌن فً أداء اإلشتراكات
الثالثة والعشرون أهم مشاكل تحصٌل اإلشتراكات
الرابعة والعشرون كٌفٌة عالج مشاكل التحاٌل للحصول علً مستحقات دون وجه حق
(التسجٌل الوهمً)
الخامسة والعشرون أسباب التهرب من االشتراكات وأسالٌب معالجتها
السادسة والعشرون دور إدارة التفتٌش ونظم المعلومات فً دعم عملٌة تحصٌل
ومتابعة االشتراكات واالجراءات الممكن اتخاذها
السابعة والعشرون األسالٌب اإلحصائٌة فً تقدٌر قٌمة اإلشتراكات
الثامنة والعشرون التؤمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات
التاسعة والعشرون أجر االشتراك فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون
رقم  79لسنة 1975
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الثالثون
الحادٌة والثالثون
الثانٌة والثالثون
الثالثة والثالثون
الرابعة والثالثون
الخامسة والثالثون
السادسة والثالثون

الحماٌة اإلجتماعٌة لعمال البحر
العالقة بٌن نظام التؤمٌن االجتماعً ووزارة التخطٌط والخزانة
العامة وبنك االستثمار القومً
تؤمٌن اصابات العمل للعاملٌن بالحكومة والقطاع الخاص
بعض مشاكل تطبٌق نظم التؤمٌن االجتماعً
تؤمٌن اصابات العمل
دور الحكومات فً رعاٌة حقوق كبار السن
أهم مالمح نظام التؤمٌن االجتماعً فً مصر

د – مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة –  34مذكرة :
المذكرة
األولً
الثانٌة
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادٌة عشرة
الثانٌة عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
الخامسة عشرة
السادسة عشرة
السابعة عشرة
الثامنة عشرة
التاسعة عشرة

الموضوع
المالمح األساسٌة للتؤمٌن االجتماعً والمراحل التً مر بها فً
مصر ومجال تطبٌق قوانٌن التؤمٌن االجتماعً السارٌة
إدارة النظام – أجر اإلشتراك  -اإلشتراكات
أحكام خاصة ببعض مدد اإلشتراك
القواعد المنظمة لحساب ممدة سمابقة و لالشمتراك عمن ممدة محسموبة
بمعدل منخفض
قواعممد تحوٌممل احتٌمماطً عناصممر األجممر المتغٌممر قبممل 1984-4-1
إلً مدة فً هذا األجر
حساب مدة فى نظام المكافؤة بالمبالغ المدخرة
معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحقون فى المعاش
تعوٌضات الدفعة الواحدة والمدة الزائدة
نظام المكافؤة
الحقوق اإلضافٌة
قواعد معاملة المإمن علٌه أو صاحب المعاش المفقود
اإلستبدال
المناطق النائٌة
العاملٌن فً األعمال الصعبة والخطرة
إسممتمرار المممإمن علٌممه بالعمممل أو إلتحاقممه بالعمممل بعممد سممن السممتٌن
إلستكمال مدة إستحقاق المعاش
قواعممد معاملممة صمماحب المعمماش وفقمما لقممانون التممؤمٌن اإلجتممماعً
العائد إلً مجال هذا القانون
قواعد معاملة المإمن علٌهم الذٌن لهم مدد قضٌت بالقوات المسلحة
تؤمٌن إصابة العمل
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تؤمٌن المرض
العشرون
الحادٌة والعشرون تؤمٌن البطالة
الثانٌة والعشرون نظممام التمممؤم ٌن اإلجتممماعً للعممماملٌن فمممً مجممال المقممماوالت والبنممماء
والتشٌٌد وعمال المحاجر والمالحات
الثالثة والعشرون نظممام التممؤمٌن اإلجتممماعً علممً العمماملٌن بنشمماط النقممل البممري لممدي
أصحاب األعمال فً القطاع الخاص ( تحت اإلعداد )
الرابعة والعشرون قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم
الخامسة والعشرون قانون التمؤمٌن االجتمماعً للعماملٌن المصمرٌٌن فمً الخمارج ( تحمت
اإلعداد )
السادسة والعشرون قواعممد تسمموٌة الحقمموق التؤمٌنٌممة فممً حمماالت اإلنتقممال بممٌن قمموانٌن
التؤمٌن اإلجتماعً
السابعة والعشرون أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً ذات العالقة بقانون العمل
الثامنة والعشرون مواعٌد تقدٌم طلب الصرف ومٌعاد المنازعة – مٌعماد تقمادم حقموق
الهٌئة لدى الغٌر -ضمانات تحصٌل حقوق الهٌئة
التاسعة والعشرون مكافمممؤة نهاٌمممة الخدممممة المقمممررة بقممموانٌن العممممل وعالقتهممما بقممموانٌن
االدخار ومن بعدها قوانٌن المعاشات
إنشاء جهاز التؤمٌن اإلجتماعً وتحدٌد إختصاصاته
الثالثون
الحادٌة والثالثون العالوات الخاصة ومتعلقاتها
الثانٌة والثالثون قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
الواحدة والخمسون المالمح الرئٌسٌة لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  135لسنة 2010
الثانٌة والخمسون أحكام قانونً التؤمٌن االجتماعً ذات العالقة بقانون العمل
والقوانٌن األخري ذات العالقة

 -3المشاركة فى نشر الوعى التأمٌنى :
االشتراك فى البرامج اإلعالمٌة فً كل من القنوات التلٌفزٌونٌة واإلذاعات لشرح
ق وانٌن التؤمٌن االجتماعى والرد على استفسارات جمهور المتعاملٌن مع نظام التؤمٌن
االجتماعى.
 -4انشاء الموقع األلكترونً  www.elsayyad.netمنذ : 2008 / 5 / 1
للمساهمة فً نشر الوعً التؤمٌنً للعاملٌن والمتعاملٌن مع نظام التؤمٌن االجتماعً .
وتتضمن النافذة الرئٌسٌة للموقع :
أ – المؤلفات :
وتتضمن الكتب والمحاضرات والمذكرات سابقة البٌان فً البند  2السابق .
ب – المؤتمرات والندوات :
وتتضمن تلك التً عقدت فً مجال التؤمٌن االجتماعً .
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ج – التشرٌعات :
وتتضمن كافة القوانٌن والقرارات الجمهورٌة وقرارات رئٌس مجلس الوزراء
والقرارات الوزارٌة والمنشورات والتعلٌمات والكتب الدورٌة المتعلقة بنظم
التؤمٌن االجتماعً فً مصر السارٌة والسابقة وما ٌرتبط بها تشرٌعات أخري
ذات عالقة بها .
فضال عن إنشاء نظام فهارس التشرٌعات المشار إلٌها ٌتضمن  12مداخل
للبحث :
مسلسل
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

استعراض التشرٌعات الصادرة

االستعالم عن تشرٌع معٌن
بالرقم والسنة
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
من مصدر معٌن
فً سنة معٌنة
فً سنة معٌنة
فً موضوع معٌن

مستند معٌن
مستند معٌن
مستند معٌن
مستند معٌن
سنة معٌنة
سنة معٌنة
موضوع معٌن

سنة معٌنة
موضوع معٌن
سنة معٌنة

موضوع معٌن

موضوع معٌن

موضوع معٌن

د – التأمٌنات االحتماعٌة حول العالم :
وٌتضمن ملخص لنظم التؤمٌن االجتماعً علً مستوي العالم فً القارات
الخمس .
ه  -خدمات :
وٌتضمن بعض المعلومات المفٌدة للمتعاملٌن مع الموقع – مثل :
الدراسات العلٌا فً مجال التؤمٌن االجتماعً
()1
مراكز التدرٌب فً مجال التؤمٌن االجتماعً
()2
عناوٌن وارقام تلٌفونات مناطق الصندوق الحكومً بؤنحاء الجمهورٌة
()3
عناوٌن وارقام تلٌفونات مكاتب التؤمٌنات بؤنحاء الجمهورٌة
()4
مواقع هامة
()5
و – الرسائل العلمٌة :
وتتضمن بعض الرسائل العلمٌة لنٌل درجتً الدكتوراة والماجستٌر فً مجال
التؤمٌن االجتماعً .
 – 5إنشاء منتدٌات الصٌاد دوت نت وتتضمن  13منتدي فً مجال التأمٌن االجتماعً
منذ  2010/08/30وتتضمن :
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مسلسل
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

المنتدي
مستشارك التؤمٌنً
منتدي الكتب
منتدي المذكرات
منتدي المحاضرات
منتدي التشرٌعات
الجدٌد فً التؤمٌن االجتماعً
مقترحات ومالحظات فً مجال
التؤمٌن االجتماعً
مراجع تؤمٌنٌة
التؤمٌن االجتماعً حول العالم
مإتمرات وندوات
خدمات
فٌدٌوهات
منتدي الطلبات واالقتراحات

الغرض
ٌسعدنً تلقً أسئلتكم وإستشارتكم حول التؤمٌن اإلجتماعً
اإلقتراحات والمالحظات الخاصة بالكتب
اإلقتراحات والمالحظات الخاصة بالمذكرات
اإلقتراحات والمالحظات الخاصة بالمحاضرات
التشرٌعات المتعلقة بالتؤمٌن االجتماعً
احدث واهم االخبار المتعلقة بمجال التؤمٌن اإلجتماعً
إذا كان لدٌك اي مقترحات او مالحظات فً مجال التامٌن
اإلجتماعً ضعها هنا للمناقشة
ٌحتوي علً مراجع هامة فً مجال التؤمٌن االجتماعً
مقاالت واخبار حول التؤمٌن اإلجتماعً فً العالم
ٌحتوي علً مإتمرات وندوات حول التامٌن االجتماعً
خدمات للمهتمٌن بمجال التامٌن اإلجتماعً
فٌدٌوهات متعلقة بالتؤمٌن اإلجتماعً
اكتب طلباتك وإقتراحاتك لتطوٌر الموقع والمنتدي

 – 6إنشاء موقع علً ال  you TubeEGباسم محمد الصٌاد :
ٌتضمن فٌدٌوهات البرامج التلٌفزٌونٌة والمإتمرات التً شاركت فٌها حول نظم
التؤمٌن االجتماعً ( ما ٌزٌد علً  400فٌدٌو ) .
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مرفق رقم 6

خبٌر تأمٌن اجتماعى
 -1لدي جمهورٌة مصر العربٌة :
أ -المشاركة كمستشار وطنً مع فرٌق عمةل منظمةة العمةل الدولٌةة فةً
إجةراء تحلٌةل لنظةام الحماٌةة اإلجتماعٌةة فةً مصةر وتحدٌمد اتجاهمات
السٌاسة القادمة ( .) 2000 – 1997
ب -المشاركة فً لجنة تقٌٌم توصٌات الهٌئات الدولٌةة حةول إصةالظ نظةم
المعاشةةات وإسةةتثمار أمةةوال التةةأمٌن اإلجتمةةاعً (  – ) 2000وقممد
شمل التقٌٌم الدراسات المقدمة من:
( )1منظمة العمل الدولٌة.
( )2هٌئة التنمٌة األمرٌكٌة ( مشروع ) TAPR
( )3لجنمممة التبمممادل التعلٌممممً والثقمممافً بمممٌن أمرٌكممما ومصمممر ( هٌئمممة
 ) FULBRIGHTبالتعاون مع جامعة هارفارد.
( )4المجالس القومٌة المتخصصة.
( )5بٌت الخبرة البرٌطانً ( مكتب .) Bacon & Woodrow
( )6البنك الدولً.
وقد إنتهت اللجنة إلً إعداد تقرٌر برأٌها فً شؤن هذه التوصٌات.
ج -المشاركة فً إجتماعات اللجنة الفنٌة مع خبٌر منظمة العمل الدولٌة
( السةةٌد /كالٌةةف بٌلةةً – خبٌةةر سٌاسةةات الضةةمان اإلجتمةةاعً بمنظمةةة
العمل الدولٌة ) ( .) 2001
بشؤن مناقشة رأي وزارة التؤمٌنات فً تقارٌر الهٌئمات المحلٌمة والدولٌمة
المشار إلٌها بالبند (ب) حول إصالح نظم التؤمٌن اإلجتماعً فً مصر.
د -المشاركة فً إعداد مشروعات قوانٌن التةامٌن اإلجتمةاعً المقترحمة فمً
ضوء ماإنتهت إلٌه الدراسات المشار إلٌها بالبنود السابقة.
ه  -المشمماركة فممً اعممداد مشممروع قممانون العمممل الجدٌممد ومشممروعات قموانٌن
المحاكم العمالٌة  -نصٌب العاملٌن فً األرباح  -وتنظٌم الهجرة والئحته
التنفٌذٌة (  2014حتً اآلن ) .
و – مناقشمممة واعمممداد مالحظمممات اللجنمممة التشمممرٌعٌة بممموزارة القممموي العاملمممة
والهجممرة علممً عممدد مممن القمموانٌن التممً عرضممت علٌهمما منهمما  :قممانون
االستثمار – قانون الخدمة المدنٌة والئحتمه التنفٌذٌمة – قمانون التممرٌض
– قممانون نقابمممة الطٌممارٌن – قمممانون نقابمممة اخصممائً التحالٌمممل – قمممانون
االدارات القانونٌة .
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 -2لدى جمهورٌة كازاخستان من خالل صندوق دعم دول وسةط اسةٌا بةوزارة
الخارجٌة (: )1994
لدراسة نظمم التمؤمٌن اإلجتمماعً القائممة وإعمداد تقرٌمر بالتوصمٌات الواجمب
مراعاتها لتطوٌر هذه النظم وفقا ألسس ومبادئ التؤمٌن اإلجتماعً.
 -3لةةةةدى الجمهورٌةةةةة العربٌةةةةة الٌمنٌةةةةة مةةةةن خةةةةالل منظمةةةةة العمةةةةل الدولٌةةةةة
(: )2002-2001
لدراسة نظم التأمٌن اإلجتماعً والمعاشات القائمة فً كل من:
أ -الهٌئة العامة للتؤمٌنمات والمعاشمات (العماملٌن بالحكوممة والقطماعٌن العمام
والمختلط).
ب -المإسسمممة العاممممة للتؤمٌنمممات اإلجتماعٌمممة (العممماملٌن بالقطممماع الخممماص
والعاملٌن لحساب أنفسهم والعاملٌن الٌمنٌٌن بالخارج).
حٌث تم:
( )1إعداد تقرٌر بالتوصٌات الواجب مراعاتهما لتطموٌر همذه المنظم وفقما
ألسس ومبادئ التؤمٌن اإلجتماعً.
( )2إعممداد مشممروع قممانون تممؤمٌن إجتممماعً للمإسسممة العامممة للتؤمٌنممات
اإلجتماعٌة.
( )3مناقشممة مشممروع القممانون فممً مجلممس إدارة المإسسممة ومممع إتحمماد
العمال.
 -4لدى المملكة العربٌة السعودٌة  -الرٌاض (: )2006
إعداد وتنفٌذ برنامج أنظمة التقاعد المدنً والعسكري (األسس – المفاهٌم)
للعاملٌن بالمإسسة العامة للتقاعد
خالل الفترة من  1427-4-15ه وحتً  1427-6-9ه ( 2006-5-13م
إلً 2006-7-5م)
 -5لدي سلطنة عمان – مسقط (:)2007
إعداد وتنفٌذ برنامج إدارة وتحصٌل اإلشتراكات التأمٌنٌة للعاملٌن بالهٌئة العامة
للتؤمٌنات االجتماعٌة
خالل الفترة من  2007/10/19الً 2007/10/24
 -6ندوة الفاعلٌة اإلدارٌة فً نظم التأمٌنات اإلجتماعٌة  -التةً نظمهةا المركةز
العربةةً للتأمٌنةةات اإلجتماعٌةةة بةةالخرطوم – التةةً عقةةدت فةةً األسةةكندرٌة
( 18-12أغسطس :)1989
المشمماركة فممً النممدوة المشممار إلٌهمما – ببحممث عنوانممه "الةةنظم الفرعٌةةة لنظةةام
معلومات التأمٌنات اإلجتماعٌة"
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 -7المةؤتمر الةدولً للتشةغٌل مةن أجةل مسةتقبل أفضةل للعةراق  -الةذي نظمتة
منظمة العمةل الدولٌةة – الةذي عقةد فةً عمةان (األردن) ( 18-12دٌسةمبر
:)2004
المشاركة فً المإتمر المشمار إلٌمه وورش العممل التمً نظممت فمً نطاقمه –
ببحث عنوانه "التأمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات"
 -8نةدوة التةأمٌن علةً عمةال البحةر  -التةً نظمهةا المركةز العربةً للتأمٌنةات
اإلجتماعٌةةةة بةةةالخرطوم – التةةةً عقةةةدت فةةةً األسةةةكندرٌة ( 8-6دٌسةةةمبر
: )2005
المشاركة فً الندوة المشار إلٌها– ببحث عنوانه "الحماٌة اإلجتماعٌة لعمال
البحر (نماذج لتجارب الدول العربٌة)"
 – 9مؤتمر اتفاقٌة العمل البحري  – 2006الذي نظمة مكتةب منظمةة العمةل
الدولٌة بالقاهرة – الذي عقد باالسكندرٌة من  14الً  16أبرٌل : 2015
المشاركة فً المناقشات حول تفعٌل نظم التةأمٌن االجتمةاعً علةً البحةارة
المصرٌٌن.
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خطابات الشكر والتقدٌر
 -1خطةةةاب شةةةكر مةةةن السةةةٌد  /رئةةةٌس مجلةةةس إدارة الهٌئةةةة القومٌةةةة للتأمٌنةةةات
االجتماعٌةةة بشةةأن البحةةث المقةةدم عةةن كٌفٌةةة تطبٌةةق الحسةةاب الجةةاري فةةى
محاسبة أصحاب األعمال بالهٌئة  -سنة .1974
 -2شهادة تقدٌر وزارة الدولةة للقةوى العاملةة والتةدرٌب علةى التفةوق فةى العمةل
واإلنتاج 1982عام .
 -3خطاب شكر من وزٌرة الحماٌة اإلجتماعٌة بجمهورٌة كازاخستان –  25أبرٌل
.1994
 -4خطاب شكر من مدٌر مكتب القطاع العام باإلسكندرٌة على حسن إدارة الدورات
التدرٌبٌة التى عقدت بالمنطقة – سبتمبر .1994
 -5شهادة تقدٌر وتكرٌم (القدوة الطٌبة) – المركز العربً للفنون والمعلومات – نوفمبر
.1994
 -6خطاب شكر من رئٌس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئٌس تحرٌر مجلة
أكتوبر حول تغطٌة ندوة التأمٌنات االجتماعً التى عقدت بالمركز العربً للبحوث
واإلدارة ٌومً .2000/5/22 ،21
 -7خطاب شكر من اإلدارة العامة للضمان االجتماعى واإلغاثة بوزارة الشئون
االجتماعٌة بشأن الندوة التى عقدت باإلسكندرٌة من  2000/6/12حتى
. 2000/6/15
 -8خطاب شكر من اإلدارة العامة للضمان االجتماعى واإلغاثة بوزارة الشئون
االجتماعٌة بشأن الندوة التى عقدت بالقاهرة من  2001/1/6حتى . 2001/1/9
 -9شهادة تقدٌر رعاٌة النشاط الرٌاضً ()2001-2000
 - 10شهادة تقدٌر من رئٌس صندوق التأمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالقطاع الحكومً
(. )2001-9-23
 - 11مؤتمر مصر األول لطب أمراض العمل ()2002-2-20
 - 12شكر جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً ()2002-7-14
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 -13خطاب شكر من وزٌر الخدمة المدنٌة والتأمٌنات (رئٌس مجلس إدارة المؤسسة
العامة للتأمٌنات اإلجتماعٌة)  -بجمهورٌة الٌمن (. )2003-1-23
 -14خطاب شكر من الدكتور وزٌر المالٌة (رئٌس مجلس إدارة بنك اإلستثمار القومً)
(. )2003-4-20
 - 15شكر الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً عن عمل اللجنة العلٌا للمعلومات (-5-27
)2003
 -16خطاب شكر من مركز دراسات وبحوث الدول النامٌة  -كلٌة اإلقتصاد والعلوم
السٌاسٌة  -جامعة القاهرة بشأن المشاركة فً ندوة حول (قضٌة إستخدام أموال
التأمٌنات اإلجتماعٌة فً مصر) بتارٌخ . 2004-2-10
 - 17شهادة تقدٌر الجمعٌة المصرٌة لرعاٌة المسنٌن
 -18خطةاب شةةكر مةةن المؤسسةةة العامةةة للتقاعةةد بالمملكةةة العربٌةةة السةةعودٌة بشةةأن إعةةداد
وتنفٌةةذ برنةةامأ أنظمةةة التقاعةةد المةةدنً والعسةةكري (األسةةس – المفةةاهٌم) للعةةاملٌن
بالمؤسسة بالرٌاض خالل الفترة من  1427-4-15ه وحتةً  1427-6-9ه (-13
 2006-5م إلً 2006-7-5م).
 -19خطاب شكر من المركةز العربةً للتأمٌنةات اإلجتماعٌةة بةالخرطوم علةً إعةداد دراسةة
بعنةةةوان :شةةةمول أصةةةحاب المشةةةروعات الصةةةغٌرة والمتوسةةةطة بمظلةةةة التأمٌنةةةات
اإلجتماعٌة
( ) 2006/11/19
 – 20شهادة تقدٌر منظمة العمل الدولٌة بحضور مؤتمر اتفاقٌة العمل البحري
 – 21شهادة وزٌر القوي العاملة والهجرة بعضوٌة اللجنة التشرٌعٌة للوزارة
 - 22شكر شركة االسكندرٌة للزٌوت المعدنٌة عن برنامأ تدرٌبً ()2015-11-12
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