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• Out of General Reinsurance AG regional office
located in Beirut, Mazen Abouchakra has been
serving the region for nearly two decades. He
has actively promoted and lead a dedicated Gen
Re experts’ team in biometric risk management
awareness, products development, pricing
support and Life & Health reinsurance digital
transformation assistance activities in the MENA
and East Mediterranean
• Mazen is currently the Managing Director of
Gen Re regional office. Prior moving to General
Reinsurance AG, he has held numerous positions
in banking dealing notably with options trading,
currency hedging and in actuarial consultancy
as well as actuarial modeling both in USA and
MENA.
• He is holder of an executive Doctorate in Business
Administration (DBA) in Consumer Behavior from
the “Ecole Supérieure des Affaires” Business and
Management school in Beirut. He is a Fellow of the
Cyprus Actuarial Association [CAA] and a member
of International Actuarial Association [IAA].
• He obtained a Master in Financial Engineering from
ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris).
• He holds a BBA in Finance and Actuarial Science
as well as a Master of Science degree from
Georgia State University, USA, in Investment and
Decision Sciences back in 1995.
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•مــن المكتــب اإلقليمــي العــام إلعــادة التأميــن AG
الموجــود فــي بيــروت ،كان مــازن أبــو شــقرة يخــدم
المنطقــة منــذ مــا يقــرب مــن عقديــن .قــام بترويــج
وقيــادة فريــق خبــراء  Gen Reالمخصــص فــي التوعيــة
بــإدارة مخاطــر القياســات الحيويــة  ،وتطويــر المنتجــات،
ودعــم التســعير ،وأنشــطة المســاعدة فــي التحــول
الرقمــي إلعــادة التأميــن علــى الحيــاة والصحــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وشــرق البحــر
األبيــض المتوســط
حاليــا منصــب العضــو المنتــدب لمكتــب
•يشــغل مــازن
ً
 Gen Reاإلقليمــي .قبــل انتقالــه إلــى شــركة General
 ، Reinsurance AGشــغل العديــد مــن المناصــب فــي
األعمــال المصرفيــة التــي تتعامــل بشــكل خــاص مــع
تــداول الخيــارات والتحــوط مــن العمــات واالستشــارات
االكتواريــة باإلضافــة إلــى النمذجــة االكتواريــة فــي كل
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا.
•حاصــل علــى دكتــوراه تنفيذية فــي إدارة األعمــال ()DBA
فــي ســلوك المســتهلك مــن مدرســة األعمــال واإلدارة
« »Ecole Supérieure des Affairesفــي بيــروت .وهــو
زميــل الجمعيــة االكتواريــة القبرصيــة [ ]CAAوعضــو
فــي الرابطــة االكتواريــة الدوليــة [.]IAA
•حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الهندســة المالية من
.)ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris
•حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة واالكتوارية
باإلضافــة إلــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم مــن
جامعــة واليــة جورجيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي
االستثمار وعلوم القرار في عام .1995

