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• Mrs. Chalita has Bachelor’s degree in Business
Administration from University Saint-Esprit
Kaslik Lebanon; is an IMD Lausanne Alumni
Fellow.
• Has been in the Reinsurance Industry since
1993 and enjoys extensive experience in The
Reinsurance Facultative placement mainly in
Property structured deal. Specialty lines such
as Political Violence; Cyber and Financial lines.
• She`s a results-driven, strategic and customerfocused executive with a hands-on approach
to driving World-Class performance in both
Quality and Financial performance for all the
Mena cedants.
• Very close to the market and initiated many
workshops for new products in cooperation
with the world lead Reinsurer
• Frequent Travelers to new territories whether
in Africa or Asia representing Nasco re as
the Middle Easter solution provider in the
reinsurance sector.
• Run a team of 35 performers in 3 different
countries and managing a TO of circa
400M USD.

كريستينا شاليتا
نائب الرئيس -مدير إعادة التأمني االختياري
ناسكو ري  -فرنسا
• الســيدة شــاليتا حاصلــة على درجــة البكالوريــوس فــي إدارة
األعمــال مــن جامعــة ســانت إســبريت الكســليك لبنــان وهي
زميلــة خريجــيIMD Lausanne .
www.nascofrance.com

• تعمــل فــي صناعــة إعــادة التأميــن منــذ عــام  1993وتتمتــع
بخبــرة واســعة فــي إعــادة التأميــن االختياريــة إلعــادة
التأميــن وبشــكل رئيســي فــي تأمينــات الممتلــكات ،االنــواع
المتخصصــة فــي إعــادة التأميــن مثــل تأميــن العنــف
السياســي ،التأميــن الســيبراني والتأمينــات الماليــة للجهــات
المســندة مــن منطقــة الشــرق األوســط.
• الســيدة كريســتينا وبصفتهــا مديــرة تنفيذيــة تعتمــد فــي
تســيير عملهــا علــى نتائــج األعمــال ،وفقــاً الســتراتيجية
مركــزة علــى خدمــة العمــاء مــع نهــج عملــي لقيــادة األداء
بمــا يتوافــق مــع الممارســات العالميــة مــن حيــث الجــودة
واألداء المالي لجميع الوســطاء في منطقة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا.
ـدا مــن الســوق التأمينــي
• تعتبــر الســيدة كريســتينا قريبــة جـ ً
العالمــي والعربــي وقــد كانــت مبــادرة لعقــد العديــد مــن
ورش العمــل للتعريــف بالمنتجــات التأمينيــة الجديــدة
بالتعــاون مــع شــركات إعــادة التأميــن الرائــدة فــي العالــم.
• تحــرص وفريــق عملهــا فــي شــركة ناســكو إلعــادة التأميــن
علــى الســفر بشــكل متكــرر لمناطــق ودول جديــدة ســواء
كانــت فــي إفريقيــا أو آســيا بصفتهــم ممثلــي إحــدى أهــم
شــركات إعــادة التأميــن التــي تقــدم حلــول تأمينيــة فــي
مجــال إعــادة التأميــن.
• تديــر الســيدة كريســتينا فريق عمل مكــون من  35شــخصاً
فــي  3دول مختلفــة مــع إدارة محفظــة تأمينيــة تتجــاوز400
مليــون دوالر أمريكي.

