
  لهاالتابعة والشركات  للتأمين قطر لشركة" مستقر مستقبل" تصنيف تؤكد ”العالمية بورز آند ستاندرد

 :2019 يوليو من X الدوحة

" A" للمفدددد  الماليدددة والقدددو  االئيمدددا   يفددد ي  ا العالميدددة بدددو   آ دددد سددديا د دوكالدددة اليفددد ي     أكدددد 

 المحددددود  اليدددنمين إلعددداد  قطددد  شددد كة وهددد  ، اليابعددده ل ددداوالشددد كا   (QIC) .لليدددنمين قطددد  شددد كةل

ال ام لينمي دددا  الحيدددا   كيدددو وشددد كة ، المحددددود  أو وبددداقطددد  لليدددنمين  ، ب مدددودا فددد  مق هدددا(  ي قطددد )

  ظددد   علددد  جديدددد مدددن اليق يددد  يؤكددددوالددد ي . لليدددنمين القط يدددة يدددهالكويي شددد كةالوواليدددنمين الفدددح  

 .مسيق   أ  ا عل  ل ا اليابعة والش كا  للينمين قط  لش كة مسيقبلية

 مدددن الدد  م علدد  "AAA" مسدديو  أسددداس علدد  المددال  أس ك ايددة مددنقطدد  لليددنمين  مجموعددة يسددي يد

  أن علددد  اليق يددد  يؤكدددد كمدددا .األخي   السددد وا  خددد ل المخيل دددة االسددديحوا  وعمليدددا  السددد ي  ال مدددو
 وموقع دددا ، "AAA" بمسددديو  المخددداط  علددد  القدددائم المدددال  أس علددد  الح ددداظ يمك  ددداقطددد  لليدددامين 

 .القوي اليجا ي

 أعمال دددا وحافظدددة ، لليدددنمين قطددد  لشددد كة القدددوي المدددال  والم كددد  العمدددل قدددو  اليفددد ي  يعكدددسكمدددا 

 واألداء المي وعدددددة االسددددياما ا  وحافظددددة ، والم يجددددا  الجغ افيددددا حيددددد  مددددن جيددددد بشددددكل المي وعددددة

 المميا  اليشغيل 

ة السدددديد خلي ددددة عبدددددت ي كدددد  السددددبيع  الدددد ئيس الي  يدددد ي للمجموعددددة  قددددائ   وب دددد   الم اسددددبة فدددد ف

"اسددديم ا  مجموعدددة قطددد  لليدددنمين فددد  المقددد  ب جددداة  حدددو يحقيدددت أهدددداف ا اإلسدددي اييجية فددد  الي دددو  

فدد  ح اظ ددا علدد     ددة القددو  الماليددة للمجموعددة، أسدد مواال يشددا  الجغ افدد  عالمي ددا والح دداظ علدد  ميا

 ."”A عل  المسيو  (S&P) يف ي  ا االئيما   من وكالة سيا د د آ د بو  

 

  S&P بددد  الخددا  االلكي و دد   موقددد  فدد  الم شدددو   اليفدد ي ا  بمعدددايي  الفددح   البيدددان هدد ا ييعلددت

www.spglobal.com/ratingsdirect. يددا   ي جدد  ، المعلومددا  مددن ولم يددد  S&P Global 

Ratings Criteria    عل  الموقwww.standardandpoors.com 


