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 السيرة الذاتية 
 
 باسم عزالدين حسن  : سمالا

 ليبيا  -طرابلس   1961سبتمبر  16 تاريخ ومكان الميالد :
 متزوج + ولدين وابنه  الحالة اإلجتماعية :

 00218913213123الهاتف: 
 basem@principles.lyالبريد اإللكترونى: 

 basemhassan61سكايب: 
 

 :الحالية جهة العمل
 . "المبادئ لإلستشارات التأمينية"تب كملصادر لمالك وصاحب الترخيص ا •
  .2021يناير  01التكافل للتأمين إعتبارا من شركة   –دون تفرغ بعضو مجلس اإلدارة   •

 
 المؤهل العلمي : 

 . م المواد ، قسم هندسة وعلو لكترونيةال، كلية الهندسة النووية وا1983 سمن جامعة طرابلالوريس بك (1
   .، بريطانياالتأمين القانوني بلندنعهد  من م، 1999عام   ACIIشهادة الزمالة في التأمين  (2

 
 . ليبيا -طرابلس   ،منطقة السراج: عنوان السكن

 
 المهارات الرئيسية : 

 ة المستويات اإلدارية قراءة وكتابة  قدرة على التحادث والتواصل مع المستخدمين من كاف •
 مهارات تنظيمية وتحليلية  •
 وكتابة(  إلنجليزية )قراءةقدرة متميزة في التواصل باللغة ا •
 حماسي ، تنافسي ، دقة في المواعيد  •

 
  .، متابعة مباريات كرة القدمالسفر، القراءة، صيد السمك : لهواياتا
 



2 

 

 جهات العمل :  
التأمينية،   مكتب المبادئ لإلستشارات والخدمات  -دير العام لما تاريخه:  الي 2018مارس من  •

 طرابلس ليبيا.
، "UIB"وسطاء التأمين المتحدين  ،لير تطوير األعما: مد 2018يناير  الي 2012من سبتمبر   •

، مع اإلقامة في طرابلس والتنقل بين دبى ولندن وطرابلس حسب اإلمارات العربية المتحدة، دبي
  .ملمتطلبات الع

وسطاء التأمين  ، رئيس إدارة الرقابة على المخاطر: 2012أغسطس  الي 2011من سبتمبر   •
 ات العربية المتحدة.  مار ، اإل، دبي"UIB"المتحدين 

،  تأمين بمكتب الفيتوري لإلستشارات : شريك ومدير قطاع ال 2011مارس  الي 2003من فبراير  •
 طرابلس ليبيا.

 ، طرابلس ليبيا. التأمين بالمؤسسة الوطنية للنفط مراقب  : 2003يناير    الي 1999من يوليو   •
 ، طرابلس ليبيا. الوطنية للنفط ةبالمؤسس التأمين منسق:  1999يونيو    الي 1992من يوليو   •
،  المخاطر بالمؤسسة الوطنية للنفط مهندس الرقابة على:  1992يونيو   الي 1985من فبراير  •

 طرابلس ليبيا.
 .البحوث النووية بتاجوراء هندس ابحاث بمركز م:  1985يناير    الي 1984من يونيو  •

 
 : الخبرات في مجال التأمين

 خدمات التأمينية  ا بمكتب المبادئ لإلستشارات والتم إنجازهالمهام واألعمال التى 

العمل كخبير ومستشار تأمين لدى المؤسسة الوطنية للنفط وتقديم اإلستشارات المحلية والدولية  •
وذلك خالل   وتطوير البرنامج التأمينيسسة الرئيسة، ات وثائق تأمين المؤ لق بتجديد فيما يتع للمؤسسة

 .2020،  2019عامي س المهام ، واستمرار نف 2018سنة 

 مين لدى شركات عالمية في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز بمصر وتايالند. ستشار تأالعمل كم •

تقديم خدمات تتعلق بأحد  ب  ،نفطية بليبيا عمليات ولية والتي لديها  طية الد عمل لدى أحد الشركات النفال •
دمة مئات  رهابية، وتبلغ قيمة المطالبة المقإ في األصول بسبب أعمال  الضخمةالتأمينية مطالباتها 

 الرات. الماليين من الدو 
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 تعمل في مجال كسح األلغام بليبيا. لشركة بريطانية  تأمينيةدمات الخالتقديم  •

 . بليبيا ت النفطيةمامجال الخد تعمل في   دمات التأمينية لشركة أميركيةالخ تقديم •

ط، وأيضا مى المؤسسة الوطنية للنف طاقة لمستخد تقديم حلقة دراسية في مجال تأمينات النفط وال •
 لشركة ليبيا للتأمين."نعم" التدريبى  من خالل المركزين بقطاع التأمين الليبي، لمستخدم

اإلستمرار في التواصل والنقاش مع الجهات والمؤسسات إلمكانية التعاون وتقديم اإلستشارات التأمينية   •
 اء داخل ليبيا أو خارجها.الزمة للمشاريع واألعمال الكبيرة سو ال

 عمال بوسطاء التأمين المتحدين بدبي: كمدير تطوير األ خالل فترة العملإنجازها  لمهام واألعمال التى تما
 

  ، والتى توجت وثائق التأمين الصادرةت الخاصة بسوق التأمين بليبيا و اإلشراف الكامل علي كل التعامال
، ومشروع  لوطنية للنفطعلي سبيل المثال تغطيات المؤسسة ا نها، م المتميزة عطاءات بالعديد من ال  زفو الب

 . لبحر السالم بالمناطق المغمورة ةالمرحلة الثاني
 

ات  التغطيهذه تقديم اإلستشارات التأمينية في مجال تحسين  متابعة التغطيات التأمينية الصادرة للزبائن و 
ة ولحين التوصل  سائر خالل مراحل المطالبالبات والتفاوض مع مسوي الخلفات المط، إدارة محسب مايمكن

 .  للتعويض  نهائيةللتسوية ال
 

من مناطق مختلفة من العالم شملت،  فرص عملواستجالب عديدة، تأمينية   وتغطيات  شركات  متابعة
 .، واميركامارات ، تايالند، اال، اسبانياا، ايطاليا، كازاخستان، المانيالجزائر، مصر، فرنسا

 
د، لهن، ا، البرازيلا، سنغافورة اء التأمين المتحدين في بريطانيمع مكاتب وسط قتنسيوال العمل المشترك
 .المناسبة وحسب الحاجة التأمين ةإعاد  تغطيات ع أسواق إعادة التأمين لتوفير  التواصل مباإلضافة الى 

 
   ياجاتهم.أعمال الزبائن وإحتمجاالت عديدة وحسب ديم اإلستشارات التأمينية في تق
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ومدير قطاع التأمين بمكتب الفيتوري خالل فترة العمل كشريك مال التى تم إنجازها واألع المهام
   :لإلستشارات

. وقد تم التزاماتهم القانونية والتعاقديةإصدار الوثائق التأمينية المختلفة حسب إحتياجات الزبائن و  •
والعديد من وخارجها، فط والغاز األجنبية العاملة بليبيا نلشركات الإصدار العديد من التغطيات 
، وتم  أقساط بماليين الدوالرات لحماية أصول بباليين الدوالرات وسداد شركات المقاوالت والخدمات 
 ذلك بالتعامل والتنسيق مع : 

 .ات الالزمةمدراء التأمين بالمراكز الرئيسية للشركات األجنبية لتحديد اإلحتياجات والتغطي  ▪
 .المطلوبة قة بالتغطية التأمينيةاألمور ذات العال وسيط إعادة التأمين المعين فيالتنسيق مع  ▪
 تصال بشركات التأمين المحلية والتفاوض معها للحصول على أفضل الشروط واألسعار  إلا ▪
، واإلصدارات يمكن ان تكون مفصلة حسب صدارات بعد اعتماد العرض المختارمتابعة اإل ▪

أو من خالل ون وتأخذ في اإلعتبار اية ترتيبات إعادة تأمين مسبقة متوفرة لديه حتياج الزبا
التي  Captiveر شركات إعادة تأمين محددة أو باستخدام شركة التأمين القابضة إختيا

 . (.O.I.L)الل تعاونيات تأمين مثل أو آي أليملكها الزبون او من خ
، الالزمة مع األطراف ذات العالقة ارها بالمتابعة مين بعد إصد اإلدارة الكاملة لكافة وثائق التأ •

والرد على اية  ، رئيسي أو فروع الشركة حسب الحاجةزها البائن سواء في مركوالتنسيق مع الز 
 .  استفسارات بالخصوص 

ت  سينات أو اية تعديالالقيام بالدراسات المتعلقة بمراجعة وتقييم وثائق التأمين الصادرة واقتراح التح •
 .ةحسب الحاج

حلية أو  الم  من شركات التأمينإدارة العطاءات المتعلقة بوثائق التأمين إلختيار أفضل العروض  •
 .الوسطاء حسب رغبة الزبون 

تقديم خدمات متكاملة بخصوص المطالبات والتعامل مع مسوي الخسائر والتنسيق بخصوص الردود   •
ل ملفات ئية للتعويض وإقفالقيمة النهاعلى اإلستفسارات المثارة ومفاوضتهم لحين التوصل ل

 .رمليون دوال 25ة  مأعلى مطالبة تم تسويتها بقيالمطالبات. 

   :عمال أخرى أ 
إجراء تقييم متكامل للتغطيات التأمينية لمجموعة شركات تام اويل والتي تملك مصافي ومحطات  •

 . وقود في ايطاليا والمانيا وسويسرا
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وف لتصنيع النفط والغاز تتعلق بحادث حريق لخزان  ركة راس النلش تأمينيةقديم المشورة لمطالبة  ت •
 . األيثيلن

عمال تحت اإلنشاء لمجموعة  لألبخصوص اصدار وثيقة تأمين ايني اويل ليبيا  ة لشركة تقديم المشور  •
 .  مليون يورو 350من المشاريع بالمناطق المغمورة بقيمة 

القيام بكافة  ب ذلكن على أصولها ، و مي سبق لها التأتقديم المشورة للشركة العامة للكهرباء والتي لم ي •
 محطات الكهرباءكافة تأمينية لألصول وعطب اآلآلت لتغطية الالالزمة ولحين إصدار ال لترتيبات ا

 بليون دوالر . 3.2بقيمة و  بليبيا
 

 : المؤسسة الوطنية للنفطخالل فترة العمل بالمهام واألعمال التى تم إنجازها 

سة المملوكة وتشمل شركات كافة شركات المؤسفط إصدار وثيقة تأمين شاملة لالوطنية للن تتولى المؤسسة 
وتتمثل أهم مجاالت العمل في . تروكيماويات، مصافي النفط، شركات الحفر والتسويق المحليالب ،اإلنتاج
 التالي  

ها  تت قيموالتي تجاوز  القيام بكافة الترتيبات المتعلقة بتأمين األصول المتواجدة في المناطق اليابسة •
في ذلك ها تجاوزت قيموالتي ت  األصول بالمناطق المغمورة. تأمين الربليون دو  17في ذلك الوقت 

ل  ، باإلضافة الي تأمين كافة آبار النفط والغاز بتصنيفاتها المختلفة من خالبليون دوالر 1.5الوقت 
اقشات ومفاوضات  إجراء من  التغطيات في . وتتمثل المهام الخاصة بهذهوثيقة تأمين التحكم في اآلبار

،  التأمين القيادية في بعض األحيانت إعادة ، وشركامع شركات التأمين، وسطاء إعادة التأمين
 .  قل األقساط الممكنةأضل التغطيات التأمينية والشروط و للحصول على أف

 .المطلوبة اء التعديالت متابعة إجر مراجعة دورية لشروط الوثائق والعمل على تحسينها قدر اإلمكان و  •
 . يةصفة دور بيمة األصول المؤمنة و التنسيق مع خبير تقييم األصول لتحديث ق •
حل تجهيز  انذ وقوع الحادث وإجراءات التبليغ، وكافة مر اإلدارة الكاملة لملفات المطالبات والحوادث م •

النهائي  يض يمة التعو ، وحتى التوصل لقمع مسوي الخسائر المعينيينوالتفاوض المستندات والمتابعة 
 .روالمليون د  40أعلى حادث تمت تسويته بلغ . وإقفال ملف المطالبات 

بعض األصول والمواقع حسب   يق مع شركات النفط العالمية والتي تشارك المؤسسة في ملكيهالتنس •
، وفي بعض الحاالت العمل معا وضمن فريق واحد لتغطية بعض المشاريع الضخمة وترتيب الحاجة
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  "اءلألعمال التي تحت اإلنش"، حيث تم إصدار وثيقة تأمين زمة لهذه المشاريعالتأمين الال قوثائ
 . بليون دوالر  3وعين بالمناطق المغمورة بقيمة لمشر 

لشركاء ، والتنسيق مع اكة للمؤسسة عند طلبهات التأمينينة لكافة الشركات المملو تقديم اإلستشارا •
 . الجدد للمؤسسة عند الحاجة

  


