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 تاریخچه بیمه در جهان 

،بیمه باربری دریایی است   بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته  که توسط دریانوردان و نخستین نوع 

هایی که در یک روز مشخص در یک آنها آموخته بودند که احتمال دستبرد به تمام کشتیبازارگانان استفاده می شد،  

شان، کاالهای خود را در چند کشتی از خطر از بین رفتن سرمایه  کنند پایین است. بنابراین برای جلوگیری بندر، تردد می

سال قبل از میالد در کشورهای حوزه  ۶۰۰تا   ۵۰۰تر به استفاده از قراردادهای بیمه پیشرفته .کردندو قایق بارگیری می

ای دریانوردان فنیقی و کردند. عدهها برای بیمه باربری دریایی استفاده میدر آن زمان از این پیمان  گرددمدیترانه برمی

   .دشناسن رانان بابلی را به عنوان مبدا این بیمه میبعضی کشتی

یمه آتش ، بدومین رشته.بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقالب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است   

با پیشرفت تکنولوژی و ورود فراورده  سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید .عموما

ارم  ،با وجود رفاهی که برای بشر به  . بیمه های صنعتی  مالی نیز در پی دارند  ،بالقوه خطرهای جانی و  غان می آورند 

 بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند . تامین  ارائه   فکر   در  مدام   گران

گردد. در شهر فلورانس ایتالیا بازمی  ۱۵۵۲گری به صورتی که امروز شاهدش هستیم به سال  هر چند پیشینه فعالیت بیمه

خانه لویدز لندن شکل  میالدی در قهوه  ۱۷داران و تاجران انگلیسی در قرن  گران توسط کشتیترین اجتماع بیمهمهماما  

شود. این اجتماع در واقع ترین قرارداد به بیمه امروزی شناخته میگرفت. آنها پیمانی را منعقد کردند که به عنوان شبیه

در حبنیان لویدز  لویدز شدند.  بیمه  بزرگترین شرکتگذاران  از  یکی  به عنوان  بیمه در جهان شناخته  ال حاضر  های 

 شود.می

 ایرانتاریخچه بیمه در 

گردد. در اسناد تاریخی آن زمان به نوعی بیمه باربری اشاره تاریخچه بیمه در ایران به زمان شاه عباس صفوی برمی

ر را داشتند. آنها کاالهای بازرگانان را در مقابل خطرات گسراها در آن دوران، نقش بیمهاست. به این شکل که کاروانشده

گردد. در آغاز فعالیت بیمه به صورت امروزی به زمان قاجار برمی .کردندراهزنان و سارقان داخل و خارج شهر حفظ می

تدریج سایر   های » نادژا« و » کافکاز مرکوری« وارد ایران شدند. بعد از آنها، به، دو موسسه روسی به نام۱۲۶۹سال  

 ۲۵ای خود را آغاز کردند. بنابر بررسی تاریخچه بیمه در جهان و ایران، حدود  های خارجی بیمه نیز فعالیت بیمهشرکت

شرکت بیمه در ایران فعال بودند. در سال   ۲۹شد. در این بازه زمانی  ها اداره میسال صنعت بیمه ایران توسط خارجی 

تری ها شکل جدیها تصویب شد. به موجب این قانون فعالیت صنعت بیمه در آن سالتنامه ثبت شرکقانون و نظام  ۱۳۱۰

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی مسووالن کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه   .به خود گرفت

این .میلیون ریال تاسیس نمود ۲۰شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه    ۱۳۱4ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور  

در  .شودو خاورمیانه شناخته میشرکت دولتی، همچنین به عنوان اولین شرکت بیمه صد در صد ملی در مناطق هند  

شرکت بیمه شرق به عنوان اولین   .ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید  ۳۶، قانون بیمه در    ۱۳۱۶سال  

هشت شرکت خصوصی دیگر   ۱۳4۳تا    ۱۳۲۹های  در فاصله سال .تاسیس شد  ۱۳۲۹شرکت بیمه خصوصی ایران در سال  
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ها مقدمات تر شدن فعالیت این شرکتهای ایرانی و پررنگرفتند. افزایش شرکتنیز در صنعت بیمه مجوز فعالیت گ

ها در نهایت منجر به تصویب قانون تاسیس ی این تالشرا فراهم کرد. همه  ۱۳4۹تاسیس مدرسه عالی بیمه در سال  

 .شد   ۱۳۵۰بیمه مرکزی در سال 

 ورود اینشورتک و اگریگیتور بیمه به صنعت بیمه 

گفته می شود. برای مثال راننده ای که به   اینشورتک به کاربرد نوآورانه فناوری برای ارائه خدمات بیمه به طور خالصه  

صورت محتاطانه رانندگی می کند با راننده ای که پرخطر می راند هر دو یک حق بیمه برای بیمه خودروی خود پرداخت  

و هوش مصنوعی، راننده پرخطر را از راننده محتاط شناسایی   تواند با کمک اینترنت اشیاءکنند، اما حاال این صنعت میمی

کند و مبلغ بیمه ساالنه متفاوتی برای هر راننده در نظر بگیرد و مثال های این چنین دیگر، خالصه روز به روز با ورود 

ه هستند، بیم  تحوالت اگریگیتور هایتکنولوژی به این صنعت تحوالت چشمگیری میتواند ایجاد شود. یکی از همین  

معنی  .سایت ها و اپلیکیشن های مشاوره، مقایسه و فروش بیمه نامه که مدت زمانیست در کشور ماهم ظهور کرده اند

لغوی کلمه اگریگیتور به معنی جمع کننده میباشد. اَگریگیتور بیمه به سایت ها و اپلیکیشین هایی اطالق میگردد که 

گیری آنالین را نیز برای منظور مقایسه در کنار هم نمایش داده و امکان نرخهای بیمه ای را به  ای از شرکتمجموعه

 .کنندکاربران فراهم می

 معرفی شرکت 

تاریخ  )بیمه ملت شرکت ملی    ۲۱۱۲۳۰با شماره    ۱۲/۰8/۱۳8۲سهامی عام( در  اداره ثبت   ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱و شناسه  در 

بیمــه مرکزی   ۲۳8۶۳با مجوز شماره    ۰4/۰۹/۱۳8۲یخ  ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. و در تارشرکت

میلیارد ریال بود و در حال حاضر،   ۲۰۰سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس،  .جمهوری اسالمی ایـران، تـأسیس شـد

و تأییدیه ۱۹/۰۶/۹۵مدیره مورخ جلسه هیأتو صورت  ۲۲/۱۰/۱۳۹۵مورخ   .العادهبر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق

 .میلیارد ریال رسیده است  ۲8۵۰بیمه مرکزی، به مبلغ    ۲۱/۰۹/۱۳۹۵خمور ۹۵/۶۰۲/4۶۰۰۷شماره  

  موضوع فعالیت شرکت

 :است ازموضوع فعالیت شرکت عبارت

فعالیت صادره از سوی   های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانهای مستقیم در انواع رشتهانجام عملیات بیمه -۱

 ج.ا.ا بیمه مرکزی  

المللی به صورت متقابل و در محدوده مورد تأیید ای و بینهای اتکایی از موسسات بیمه داخلی، منطقهقبول بیمه -۲

 بیمه مرکزی ج.ا.ا 

 عالی بیمه های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایگذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهسرمایه -۳
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 سهامداران

 

 

 محصوالت و خدمات اصلی 

ای از جمله  های بیمه در کلیه رشته براساس مجوز دریافتی از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ملت شرکت بیمه

اتومبیل آتشسوزی،  حوادث،  بدنه، (عمر،درمان،  و  دار،بیمه )ثالث  خانه  زنان  مستمری  مسئولیت،  مهندسی،  باربری، 

با بهرهو ریسکهای   تحصیلی فرزندان از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر  متنوع و  گیری 

 مینماید.همـچنین فعالیت زندگی های و نمایندگان فروش بیمهوحقوقیحقیقیکشوراز طریق مجتمع وشعب، نمایندگان

رکزی جمهوری اسالمی های یاد شده، با کسب مجوز از بیمه م  به صـورت مسـتقیم در رشـته بر عرضه خـدمات عالوه

 . از سایر شرکتهای بیمه داخلی فعالیت مینماید  زمینه قبول بیمه اتکاییدر ایران
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شركت گروه مديريت ارزش سرمايه 

س خ-كشوري.ب.صندوق

شركت افق نيلي خليج فارس

شركت سرمايه گذاري صباتامين

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان

وعشاير

ساير
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 به شرح ذیل می باشدحق بیمه صادره 

 حق بیمه 

1399 1400 1401 1402 

 حق بيمه حق بيمه حق بيمه حق بيمه

 )قبولي( صادره   صادره )قبولي(  صادره )قبولي(  صادره )قبولي( 

  درمان 
  اجباري   -ثالث

  مازاد و ديه  -ثالث
  حوادث سرنشين 

  بدنه خودرو 
  آتش سوزي 

  باربري 
  مسئوليت 
  مهندسي
  كشتي
  هواپيما 

  نفت و انرژي 
  اعتباري 

  اندوخته دار -زندگي
  غير اندوخته دار   -زندگي

  پول 
  ساير 
  جمع 
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 حق بیمه اتکایی به شرح ذیل می باشد

 حق بیمه 

1399 1400 1401 1402 

 حق بيمه حق بيمه حق بيمه حق بيمه

 اتکايي )واگذاري(  اتکايي )واگذاري(  )واگذاري( اتکايي   اتکايي )واگذاري( 

  درمان 
  اجباري   -ثالث

  مازاد و ديه  -ثالث
  حوادث سرنشين 

  بدنه خودرو 
  آتش سوزي 

  باربري 
  مسئوليت 
  مهندسي
  كشتي
  هواپيما 

  نفت و انرژي 
  اعتباري 

  اندوخته دار -زندگي
  غير اندوخته دار   -زندگي

  پول 
  ساير 
  جمع 
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 خسارت پرداختی به شرح ذیل می باشد.

 رشته بیمه 

1399 1400 1401 1402 

 خسارت  خسارت  خسارت  خسارت 

 پرداختي  پرداختي  پرداختي  پرداختي 

  درمان 
  اجباري   -ثالث

  مازاد و ديه  -ثالث
  حوادث سرنشين 

  بدنه خودرو 
  آتش سوزي 

  باربري 
  مسئوليت 
  مهندسي
  كشتي
  هواپيما 

  نفت و انرژي 
  اعتباري 

  اندوخته دار -زندگي
  غير اندوخته دار   -زندگي

  پول 
  ساير 
  جمع 
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 خسارت دریافتی به شرح ذیل می باشد.

 رشته بیمه 

1399 1400 1401 1402 

 خسارت  خسارت  خسارت  خسارت 

 دريافتي)اتکايي(  دريافتي)اتکايي(  دريافتي)اتکايي(  دريافتي)اتکايي( 

  درمان 
  اجباري   -ثالث

  مازاد و ديه  -ثالث
  حوادث سرنشين 

  بدنه خودرو 
  آتش سوزي 

  باربري 
  مسئوليت 
  مهندسي
  كشتي
  هواپيما 

  انرژي   نفت و
  اعتباري 

  اندوخته دار -زندگي
  غير اندوخته دار   -زندگي

  پول 
  ساير 
  جمع 

 

 .مفروضات به کار رفته در این تحلیل به شرح ذیل می باشد

 1402 1401 مفروضات 

GDP جاري)ميليون ريال(  به قيمت 
  حق بيمه صادره كل كشور)ميليون ريال( 

  ضريب نفوذ بيمه
  كشور سهم ملت از كل  
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 . صورت سود و زیان به شرح ذیل می باشد

 1402 1401 1400 1399 صورت سود وزیان 

  درآمد حق بيمه
  حق بيمه اتکايي واگذاري 

  نگهداري درآمد حق بيمه سهم  
  درآمدهاي بيمه اي 

  هزينه خسارت 
  خسارت سهم بيمه گران اتکايي 
  هزينه سهم مشاركت در منافع 

  كاهش )افزايش( ساير ذخاير فني
  ساير هزينه هاي بيمه اي 

  هزينه هاي بيمه اي 
  سود)زيان( ناخالص فعاليت بيمه اي 

  هزينه هاي اداري و عمومي 
  ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي

  سود)زيان( عملياتي
  هزينه هاي مالي 

  هاي غيرعملياتيساير درآمدها و هزينه 
  سود)زيان( خالص قبل از كسر ماليات 

  سود)زيان( خالص 
  سود)زيان( پايه هر سهم 

  سرمايه
 

ب شله    یم  مهراقتصل  گذاری ک رگزاری یهسلرم نظر ک رشلا سل      صلرا ً  شله ارائهسلل  مئللیتیتت تحلیل   ❖

 شی .ینمشه  محئیب  یلتحلگینه تیصیه به خریه، ار ش، نگههاری سه م شرکت  یچه

 


