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الشخصیة البیانات  
   االسم: محمد أحمد محمد معیط

   الجنسیة: مصرى
:المیالدتاریخ    ٣١/٠٨/١٩٦٢  

 
العلمیة تھالمؤال  

 ٢٠٠٣  انجلترا – بلندن سیتي جامعة-العلوم االكتواریة  فيدكتوراه 
 ١٩٩٧  انجلترا – بلندن سیتي جامعة-في العلوم االكتواریة  العلوم ماجستیر

 ١٩٩٦  انجلترا – بلندن سیتي جامعة- العلوم االكتواریة يف العلوم دبلوم
 ١٩٩٤  مصر- القاھرة جامعة-، واإلحصاءالریاضة فى التأمین ولمدة عامان  تمھیدیة دراسات
 ١٩٩٢  مصر-القاھرة  جامعة- ،التأمین في ماجستیر
 ١٩٨٨ رمص-القاھرة  جامعة-التأمین، الریاضة واالحصاء،  فيلمدة عامان  تمھیدیة دراسات

 ١٩٨٤  مصر- القاھرة  جامعة-التجارة بكالوریوس 
 

 الوظیفة الحالیة
    وزیر المالیة       االنحتى  ٢٠١٨

 
 

السابقة وظیفیةال الخبرات  
     ورئیس وحدة العدالة االقتصادیة وزیر المالیة لشئون الخزانة العامة نائب       -٢٠١٨ ٢٠١٦

         ٢٠١٦-٢٠١٥  العامة زیر المالیة لشئون الخزانةمساعد أول و
         ٢٠١٥-٢٠١٤  والسكان للشئون المالیة واإلداریة   أول وزیر الصحة  مساعد
         ٢٠١٥-٢٠١٣  رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة نائب

         ٢٠١٣-٢٠١٣  قائم بأعمال رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة
         ٢٠١٢-٢٠١١  االجتماعى نائب رئیس الھیئة القومیة للتأمین

         ٢٠١٣-٢٠١٠  وزارة المالیة                                   –رئیس االدارة االكتواریة الحكومیة المصریة 
  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩  مساعد وزیر المالیة 

   ٢٠٠٩  -٢٠٠٧ مستشار وزیر المالیة 
  مدیر تنفیذي لمعھد التأمین المصرى

   الوقت) ذلكالتأمین في  على(بالھیئة المصریة للرقابة  العامة للرقابة المالیة ھیئةبال استشاريخبیر 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٧  
 االنحتى  – ٢٠٠٧

للعلوم األكتواریة والریاضیات المالیة ومدیر برنامج العلوم االكتواریة  ینمحاضركبیر 
  اسكتلندا-بجامعة جالسكو 

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٥ -٢٠٠٤  إنجلتران وادارة الخطر بجامعة بیرمینجھام فى لتامیا ومدیر برنامجمحاضر منتدب 
 فيوالتأمین وادارة الخطر  والعلوم االكتواریةمحاضر منتدب لألحصاء والریاضیات 

  التالیة: الجامعات والمعاھد
 جامعة االھرام الكندیة أدارة االعمالكلیة  -١
  جامعة المستقبل بالقاھرة   -٢
 تجارة بجامعة اسیوطالكلیة  -٣
 یة ادارة اعمال بجامعة مصر الدولیةكل -٤

٢٠١٥ -٢٠٠٣ 



 ٢

 المعھد العالمي إلدارة الفنادق بالغردقة -٥
 الحدیثة  ةباألكادیمیتجارة الكلیة  -٦

  لریاض     یات المالی     ة واالكتواری     ة وم     دیر برن     امج ا االس     الیب الكمی     ة ف     ي محاض     ر
  بجامعة سیتى بلندن

٢٠٠٣ - ١٩٩٧  

والتأمین بكلیة تجارة والجامعة المفتوحة  الكمیةاالسالیب مساعد محاضر لألحصاء و
   ةبجامعة القاھر

١٩٩٥ - ١٩٨٨  

بكلیة تجارة بجامعة القاھرة فرع  نالكمیة. والتأمیاالسالیب مساعد محاضر لألحصاء و
  الخرطوم بالسودان 

١٩٨٨ - ١٩٨٥  

بشركة المھندس للتامین وتسویة تعویضاتأخصائي اكتتاب   ١٩٨٥ - ١٩٨٤  
 

إدارةومجالس  ةعضویة لجان عام  
عضو مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة        حتى االن -٢٠١٨  

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطیران        حتى االن -٢٠١٧  

عضو مجلس إدارة بنك اإلسكندریة        حتى االن -٢٠١٧  

عضو مجلس إدارة معھد التخطیط القومي        حتى االن -٢٠١٧  

للتأمین  القابضة شركةالبعضو لجنة االستثمار         االن حتى -٢٠١٦  

رئیس مجلس الموازنة بوزارة المالیة        حتى االن -٢٠١٦  

القومي االستثمارعضو مجلس إدارة بنك         حتى االن -٢٠١٦  

عضو لجنة استراتیجیة إدارة الدین العام بوزارة المالیة            ٢٠١٦ -٢٠١٥  

  دارة الھیئة العامة للرقابة المالیةإ نائب رئیس مجلس           ٢٠١٥ -٢٠١٣

    عضو مجلس أدارة الھیئة العربیة العامة للتصنیع     االن حتى  – ٢٠١٣

نیجیریا –فریقیة العادة التأمین ألاضو مجلس أدارة الشركة ع     االن  حتى – ٢٠١٣  

   نیجیریا  –الشركة أالفریقیة العادة التأمین  االستثمارلجنة المراجعة المالیة و رئیساالن      حتى – ٢٠١٣

عضو مجلس أدارة الشركة القابضة فاكسیرا         ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

   Incolease   الدولیة للتأجیر التمویلى شركةالعضو مجلس ادارة             ٢٠١٣-٢٠١١

  لعاملین بالقطاع الحكومى بالدولة عضو اللجنة الحكومیة إلعادة ھیكلة األجور ل            ٢٠١٢-٢٠١١

  برئاسة السید نائب رئیس مجلس الوزراء للشئون االقتصادیة ووزیر المالیة                               

  عضو اللجنة الحكومیة لتنمیة موارد الدولة برئاسة السید نائب رئیس مجلس           ٢٠١٢  -٢٠١١

  زراء للشئون االقتصادیة ووزیر المالیةالو                               

  عضو اللجنة القومیة لمشروع التأمین الصحي االجتماعي الشامل بوزارة الصحة         االن  حتى – ٢٠١١

  للتأمین عضو لجنة المراجعة الداخلیة لشركات التأمین بالشركة القابضة            ٢٠١٣-٢٠١٠

  لشركة القابضة للتأمینعضو مجلس ادارة ا           ٢٠١٣- ٢٠٠٩



 ٣

 High Techضو مجلس ادارة شركة ع         ٢٠١٣ – ٢٠٠٩

 يـــن الصحــللتأمی ة العامةــــالھیئعضو مجلس إدارة       اآلن    حتى-٢٠٠٨

  عضو اللجنة الوزاریة الستثمار أموال التأمینات االجتماعیة            ٢٠١١-٢٠٠٧

  عضو اللجنة الوزاریة للمعاشات االستثنائیة             ٢٠١١-٢٠٠٧

 الجدید. االجتماعي الصحيقانون التأمین  مشروعصیاغة لجنة  عضو            ٢٠١٠-٢٠٠٧

  القومیة  القانونیة بالھیئةن ؤاالستثمار والشالمالیة وعضو لجان السیاسات التأمینیة و            ٢٠١٠-٢٠٠٨

  للتأمین االجتماعي                               

   تحدیث وتطویر نظام التأمین االجتماعي  وتسیر مشروع لجنة متابعةرئیس             ٢٠١٠-٢٠٠٧

  المصري والمعاشات                              

               الدراسة األكتواریة لنظام التأمین الصحي  وتسیر مشروعرئیس لجنة متابعة             ٢٠١٠-٢٠٠٧
  االجتماعي الجدید                             

 بھیئة الرقابة عضو لجنة أعداد مشروع نظام المعاشات الخاصة التكمیلیة الجدید           ٢٠١٠-٢٠٠٨

   الجدیدالقومى عداد مشروع نظام التأمین االجتماعي والمعاشات رئیس لجنة إ           ٢٠١٠-٢٠٠٧

 لعمل بوزارة القوي العاملة ل االستشاريمجلس العضو            ٢٠٠٩-٢٠٠٨

                                                            التأمین علىللرقابة  المصریة الھیئةعضو مجلس إدارة            ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  جارة، جامعة القاھرةبكلیة الت ةضو لجنة اإلشراف على الدراسة بشعبة العلوم االكتواریع          ٢٠٠٤ -  ٢٠٠٣

 
 عضویة جمعیات ومعاھد مھنیة

    استشاري بھیئة الرقابة المالیة المصریةخبیر حتى اآلن       –٢٠١٢

    الجمعیة الملكیة االحصائیة بلندن حتى اآلن      زمیل  -١٩٩٧

 
ةالخدمات االستشاریھ وغیرھا من االنشط  

التدریبوستشارات إلا  
الدولي والعدید من النقد ولي وصندوقدمحاضر بمنظمة العمل الدولیة والبنك الخبیر و       االن   – ٢٠٠٧  

  المنظمات والتجمعات الدولیة االخري                          
تمثیل الحكومة المصریة ووزارة المالیة والھیئة العامة للرقابة المالیة في العدید من        االن  – ٢٠٠٧  

المحافل الدولیة والمفاوضات واالجتماعات مع البلدان والمنظمات الدولیة المختلفة                            
االكتواری  ھ وادارة تحلی  ل"  وزارة الص  حة : "مش  روع انش  اء الدراس  ات  العربی  ة،جمھوری  ة مص  ر 

 .المشروع لم یستكمل – التعاون مع االتحاد االوروبيب
٢٠٠٤- ٢٠٠٤  

ؤسسات القطاع الخاص والشركات في التأمین والمعاشات العدید من البرامج التدریبیھ لم
 المتحدة. والمملكةمصر  االكتواریھ في

٢٠٠٧ -٢٠٠٣  



 ٤

البل دان ف ي  التقاعدی ةالمعاش ات  ص نادیق إلدارة"الجوان ب المختلف ة  اإلداریة:العربیة للتنمیة  المنظمة
   "العربیة

٢٠٠٣ - ٢٠٠٣ 

 التقاعدیھ "اصالح نظام المعاشات نوب افریقیاحكومة ج االجتماعیة،وزارة العمل والشؤون 
 جوھانسبرغ"نظام الضمان االجتماعىو العامة

٢٠٠٠ - ٢٠٠٠   
 

التقلیدیھ والحدیثة  تقییم النظم" عضو لجنة خبراء المتحدة: االجتماعیة باألمم الحمایةخبیر  
دم الى الجمعیة " الذي قعالم العولمةالضمان االجتماعي في سیاق نظام یوفرھا بمكن ان التي 

 .جوھانسبرغبوون و، ھلسنكي ،  ٢٠٠١العامة لألمم المتحدة في عام 

٢٠٠٠ - ١٩٩٩ 

  
للبرامج منظم ومنسق  

بجامعة  اآللیةبات كلیة العلوم الریاضیة والحاس الریاضیات،قسم  االكتواریھ،العلوم  برامج مدیر
  اسكتلندا -جالسكو 

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

SED (Selfe Evaluation Document) of Cairo University coordinator in 
cooporation with the United Nations Development Program, Cairo, Egypt 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

جامعة سیتي بالتعاون مع  كلیة التجارة، جامعة القاھرة، مصر،بالعلوم االكتواریھ  منسق برنامج
  لندن ب

٢٠٠٤-٢٠٠٣  

٢٠٠٢-١٩٩٧ بجامعة سیتى بلندنالكمیة  األسالیببرنامج مدیر   
 

  والرسائل العلمیةوالحكم علي  واإلشرافخبرة التدریس 
الجامع ات  الت دریس ف ي العدی د م نالع ام وت ولي المناص ب العام ة المختلف ة و العم لمج ال من الخب رة ف ي  عاما   ٣١ أكثر من

 األعم  ال وإدارة ،والت  أمین ف  ي مج  ال التموی  ل واإلحص  اءوالریاض  یات  والتطبیقی  ة النظری  ةالنم  اذج  عل  ي والمعاھ  د العلمی  ة
 الجامعی   ة والدراس   ات العلی   ا وال   درجات العلمی   ة عل   ى مختل   ف المس   تویاتوالریاض   یات واالحص   اء  والعل   وم االكتواری   ھ

المناقش ة  ف ي والمش اركةومش روعات التخ رج  دكتوراهالماجستیر ولدرجتي ال علمیةالرسائل الاإلشراف على المشاركة في و
  .ومشروعات التخرج دكتوراهالماجستیر والم على رسائل والحك

 
وبرامج تدریبیة  ندوات  

  
  مصر العربیة. وخارج جمھوریةداخل  التدریبیةوالبرامج العدید من الندوات  فياالشتراك 

 
 البحوث العلمیة 

ال  دوریات و  والمج  التلمی  ة العدی  د م  ن البح  وث العلمی  ة المنش  ورة باللغ  ة االنجلیزی  ة ف  ى العدی  د م  ن الم  ؤتمرات الع إص  دار
 .المحلیة والدولیة المتخصصة


