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 تاریخچه اِی. اِم. بِست :

 می بیمه صنعت دیترین آژانس رتبه بندی در جهان، به رتبه بن قدیمی ترین و شناخته شده ، 9911، تأسیس  ستبِ ماِ یشرکت اِ

آغاز شده است. این شرکت که توان مالی شرکت هاای   9191این شرکت از سال ه اموال توسط بیم های رکترتبه بندی شردازد . پ

، حفاظت صنعتی، اتکایی، اجبااری  بهداشتی تگی،بیمه اموال و حوادث، عمر، بازنشس های شرکت انواع کند، می ریبیمه را اندازه گی

 ، ودر آژانس های رتبه بنادی اعماال مای شا    ی رتبه بندی موجود را که دها روش ترین جامع ، شرکت این. د... را پوشش می ده و

کشور را تهیه می کند. همچناین ایان    999شرکت در بیش از  99999ن گزارشات رتبه بندی بیش از جها سرتاسر در و کرده ارائه

جهت توسعه فعالیت خود در سطح باین المللای ،    .دارد شهرت بیمه جهانی ایروندهبه  راجع عاتیالاط منابع ارائه واسطه به رکتش

 شعباتی را در کشورهای مختلف به ترتیب جدول ذیل تاسیس نمود : ستبِ ماِ یاِ

 منطقه / کشور سال

 لندن 9111

 هنگ کنگ 0999

 مِنا ، جنوب و مرکز آسیا 0990

 مکزیک 0992

 سنگاپور 0992

 : ستبِ ماِ یاِگاه شمار 

 تا به امروز ، به قرار زیر است : 9911طی سال های  ستبِ ماِ یاِسیر تکاملی و مسیر توسعه ی 

9911 
آمریکاا در دفتاری    دسامبر در 92 را در ستبِ ماِ یاِشرکت  9آلفرد مگیلتون بست

  ، ثبت نمود. 01واقع در خیابان آزادی شماره  0واقع در ساختمان فاهیز

9199 
ه اموال/حوادث آمریکا و نشریه خبری بیمه در سه شاخانتشار شاخص ترین  -

عمر/درمان آمریکا و کانادا و اموال/ حوادث ، عمر/درمان در خارج آمریکا و  کانادا ،

                                                           
1 Alfred Magilton Best 
2
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 کانادا

انتشار نشریه مکمل نشریه خبری بیمه ی بِست با نام ماهنامه مجله مروری  -

 بِست

 ارائه دهنده ی رتبه بندی شرکت های بیمه اموال و حوادث اولین  9192

9191 

انتشار اخبار دسته اول خساات آتش سوزی شرکت های بیمه از جمله زلزله  -

 سان فرانسیسکو و آتش سوزی بزرگ سال 

شماره  0در خیابان ویلیام 9نقل مکان به ساختمان وود بریجتوسعه فعالیت و  -

 نیویورک 999

9191 

 "رتبه بندی کلیدی بِست"انتشار اولین کتابچه ی راهنمای رتبه بندی با نام  -

که در نشریه اموال/حوادث آمریکا و کانادا ، عمر/درمان آمریکا و کانادا موجود 

 است. 

که  "گزارشات خاص پیرامون خسارات/ تسویه خسارات سان فرانسیسکو"انتشار  -

 اولین گزارش از سری گزارشات بِست است.

 12شماره  2در خیابان فولتن 3نقل مکان به ساختمان ویلسونتوسعه فعالیت و  9109

  نیویورک

انتشار اولین رتبه بندی شرکت های بیمه زندگی در نشریه بیمه زندگی به نام  9109

 "رتبه بندی کلیدی بِست"

 انتشار کتابچه راهنمای نمایندگان و ارزیابان خسارت 9101

9129 

 & Best's Aggregates"ارائه یک الگو و ابزار برنامه ریزی استراتژیک به نام  -

Averages" .که در نشریه اموال/حوادث و عمر/درمان آمریکا و کانادا موجود است 

جنگ و وضعیت مالی شرکت های بیمه خارجی "انتشار گزارش ویژه با عنوان  -

 "در ایاالت متحده

 سالگی در منهتن درگذشت. 99 آلفرد ام. بِست در سن- 9123

 نامیده شد.  "مرد سال بیمه"آلفرد ام. بِست توسط فدراسیون مشاور بیمه به نام  -

 منتقل شد. –تاالر مشاهیر  - 2آلفرد ام. بِست پس از مرگ به بنیاد گریفیت 9110

شرکت در نیوجرسی ثبت شد و ساختمان آن به محل قبلی واقع در منطقه ی  9112

 نیوجرسی منتقل شد.  1موریستن

9119 
 نام شرکت از آلفرد ام. بِست به اِی. اِم. بِست تغییر یافت. -

 انتشار کتابچه ی راهنمای مدیریت ریسک با نام راهنمای کنترل خسارت بِست -

9111 

انتشار داده های سرمایه گذاری در بخش بیمه های اموال/حوادث و عمر/درمان 

بِست )بخش سرمایه گذاری ها(  Dآمریکا برای اولین بار در بخش جدول زمانی 

 99 /09 /0991 

9112 
زمینی به مساحت  –نیوجرسی  9در اولدویک 1خریداری مزرعه آووگاردو -

 فوت مربع که امروزه یکی از واحدهای ستادی شرکت است. 029،999

                                                           
1 Woodbridge 
2 William 
3 Wilson 
4 Fulton 
5 Griffith 
6 Morristown 
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 بِست "راهنمای ارزیابی ریسک"ارائه منبعی جهت مدیریت ریسک با نام  -

 ارائه ی سوابق رتبه بندی در رشته ی اموال/حوادث در نشریه ی بِست 9112

9199 
ای اموال/حوادث آمریکا برای انتشار داده های مربوط به ذخایر خسارت رشته ه

 بِست )بخش ذخایر خسارت( Pاولین بار در بخش جدول زمانی 

  Bestlinkبا نام  0ارائه ی کامل ترین پایگاه داده برخط 9192

 ارائه ی ریز اطالعات شرکت ها در قالب گزارش های اعتباری اِی. اِم. بِست 9192

9191 
که در  BestESP servicesارائه ی نرم افزار تهیه صورت های مالی رسمی با نام 

 حال حاضر در آمریکا و انگلستان موجود است.

9119 
که در حال حاضر در سه بخش  Best's state/lineارائه ی ابزار تحلیل گر با نام 

 صنعت شامل اموال/حوادث آمریکا ، عمر آمریکا و حوادث/درمان آمریکا.

9119 
 Best'sارائه ی داده های هزینه بیمه در رشته اموال/حوادث آمریکا با نام 

insurance expense exhibit برای اولین بار  

9110 

که  Best's statement fileارائه ی داده های صورت های مالی ترکیبی با نام  -

در حال حاضر در هفت منطقه موجود است : آمریکا ، کانادا ، انگلستان ، در سطح 

 اقیانوسیه .  –بین المللی ، آمریکای التین ، منطقه ی منا و منطقه ی آسیا 

 .  Bestwireارائه ی اخبار بهنگام برخط در سرویس  -

 ساالنه  3برگزاری اولین سمینار مطالعات مروری و پیش نگر 9113

 راه اندازی وب سایت اِی. اِم. بِست 9111

9111 

تاسیس شعبه ای از شرکت در لندن که امروزه با نام خدمات رتبه بندی اِی. اِم. 

و خدمات اطالعاتی اِی. اِم. بِست در اروپا با بِست در اروپا با مسئولیت محدود 

 مسئولیت محدود

9119 
 Fث آمریکا در بخش جدول زمانی انتشار اولین پایگاه داده اتکایی اموال/حواد

 بِست )بخش اتکایی(

 جشن صد سالگی فعالیت شرکت اِی. اِم. بِست 9111

 Bestdayارائه ی اخبار روزانه برخط با نام  0999

  BestAlert Serviceارائه ی سیستم ردیابی شرکت با نام  0999

0993 

ارائه ی گزارشات مربوط به سهم بازار بِست ، دستورالعمل اجرایی بِست ،  -

 گزارشات راهنمای کلیدی بِست و گواهینامه های رتبه بندی بِست. 

 Sانتشار داده های اتکایی عمر/درمان آمریکا برای اولین بار در جدول زمانی  -

 بِست )بخش اتکایی( 

 درمان بِست در سایت اِی. اِم. بِست. بِست و بخش 2راه اندازی واحد تابعه -

0992 
راه اندازی بخش اموال/حوادث ، عمر/درمان ، کنترل خسارت و قبولی بِست در 

 سایت اِی. اِم. بِست. 

0992 
معرفی اِی. اِم. بِست به عنوان سازمان رتبه بندی آماری ملی توسط کمیسیون  -

 بورس و اوراق بهادار آمریکا.

                                                                                                                                                                                           
1 Oldwick 
2 Online 
3 Review & Preview  
4 Captive center 
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ارائه ی کتابچه ی بروز شده ی ساالنه راهنمای اطالعات صنعت بیمه با نام  -

 درک صنعت بیمه  

راه اندازی بخش اتکایی و حقوقی بِست در آمریکا ؛ بخش حقوقی در کانادا ،  -

 انگلستان و اتحادیه ی اروپا نیز راه اندازی شده اند. 

0991 

و رویدادهای کولن ، پاریس و  بیمهمروری بر بازار "برگزاری سمینار ساالنه  -

  برای اولین بار  "لندن

  A.M.Best TVساخت اولین برنامه ی تلویزیونی با نام  -

0991 

دریافت مجوز ثبت فعالیت از کمیسیون بورس اوراق بهادار به عنوان آژانس رتبه  -

 .0991بندی اعتباری طبق اساسنامه ی آژانس های رتبه بندی اعتباری مصوب 

 در تورنتو برای اولین بار  "مروری بر بازار بیمه کانادا"برگزاری اولین سمینار  -

راه اندازی بورس اوراق بهادار مرتبط با بیمه ی بِست و بخش بیمه مشتری  -

 بِست در سایت اِی. اِم. بِست.

9امور شرکتی و بازنشستگی"ارائه ی سوابق اطالعات بیمه ای بِست در بخش  -
" 

0999 

 آلفرد ام. بِست پس از مرگ به تاالر مشاهیر در انجمن رسانه بیمه منتقل شد.  -

برای شرکت های بیمه اموال/حوادث آمریکا با نام  "میزکار" 0ارائه ی قابلیت -

 سیستم تعدیل حد کفایت سرمایه ی بِست.

3تضمین رهن و مالکیت"راه اندازی بخش  -
 درسایت اِی. اِم. بِست. "

0991 

ه به عنوان بهترین آژانس رتبه بندی جهانی از منظر جوایز جهانی معرفی شد

در بازار آسیای میانه از منظر بیمه  "رهبر بازار"و دریافت عنوان  20991ریکشنز 

 2گر هوشمند

0999 

بهترین آژانس رتبه بندی در جهان از منظر جوایز جهانی ریکشنز برای دومین  -

سال پیاپی و بهترین آژانس رتبه بندی سال از منظر جوایز بازار لندن ریکشنز 

0999  

  0999بهترین آژانس رتبه بندی از منظر جوایز بیمه گر هوشمند صنعت آمریکا  -

خدمتی که برخط بوده و به طور گسترده و از  –راه اندازی کتابخانه بِست  -

 کتابخانه های عمومی و کتابخانه های آکادمیک قابل دسترسی است. 

0999 

بهترین آژانس رتبه بندی جهانی برای سومین سال پیاپی در جوایز جهانی  -

و بهترین آژانس رتبه بندی آمریکا از منظر جوایز بیمه گر  0999ریکشنز 

 .0999هوشمند آمریکا 

راه اندازی پایگاه خبری و تحلیل بیمه بِست که به طور جامع به اخبار و  -

 گزارشات تحلیل بِست دسترسی دارد. 

 . Bestconnectارائه ی خبرنامه ی الکترونیک با نام  -

 پایگاهی برخط برای نمایندگان مستقل.؛ راه اندازی ستاد نمایندگان بِست  -

0990 
بهترین آژانس رتبه بندی جهانی برای چهارمین سال پیاپی از منظر جوایز  -

آژانس رتبه بندی از منظر جوایز جهانی بیمه گر و بهترین  0990جهانی ریکشنز 

                                                           
1 Corporate charges & retirement 
2 Application 
3 Title & mortgage guaranty 
4 Reactions global awards 
5 Intelligent insurer 
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   .0990هوشمند 

تاسیس شعبه ای از شرکت در منطقه ی مِنا ، جنوب و مرکز آسیا و همچنین  -

 دفتری در مرکز مالی جهانی دبی امارات.

ارائه ی دو گونه ی دیگر از خدمات رتبه بندی بِست عالوه بر رتبه بندی تعاملی  -

 رتبه بندی بِست. 0و ارزشیابی 9بِست : ارزیابی

 برگزاری نشستی پیرامون بازار بیمه در همیلتن.  -

0993 

بهترین آژانس رتبه بندی جهانی برای پنجمین سال متوالی در جوایز جهانی 

و بهترین آژانس رتبه بندی برای دومین سال متوالی در  0993ریکشنز سال 

 .0993جوایز جهانی بیمه گر هوشمند ریکشنز 

0992 

بهترین آژانس رتبه بندی برای ششمین سال متوالی در جوایز جهانی ریکشنز  -

و بهترین آژانس رتبه بندی برای سومین سال متوالی در جوایز جهانی  0992

انس رتبه بندی سال آمریکای التین در ریکشنز و آژ 0992بیمه گر هوشمند 

 آمریکای التین .

 تاسیس شعبه ای از شرکت در آمریکای التین در مکزیک. -

ارائه ی روزنامه ی بِست مشتمل بر مجموعه ای از گزارشات و مطالعات که  -

 زیرمجموعه ی بخش اخبار و تحلیل بِست هستند. 

0992 

هفتمین سال پیاپی در جوایز جهانی ریکشنز بهترین آژانس رتبه بندی برای  -

و بهترین آژانس رتبه بندی برای چهارمین سال پیاپی در جوایز جهانی  0992

و بهترین آژانس رتبه بندی بین المللی در جوایز بین  0992بیمه گر هوشمند 

 .0992المللی تکافل 

 اقیانوسیه در سنگاپور. –تاسیس دومین شعبه ی شرکت در منطقه ی آسیا  -

دسترس در زمره ی  -آسانبه شکل ارائه ی داده های مالی شرکت های بیمه  -

قابل  Bestline advantage 0.2محصوالت برگزیده ی مالی بِست که از طریق 

 دستیابی است.

 راه اندازی قابلیت رتبه بندی اعتباری بِست برای تلفن های همراه.  -

 

ظرفیت قبولی ، حد نگهداری و  قیمت گذاری ریسک ، چشم انداز ریسک عملیات اتکایی ، رتبه بنادی  در نوشتارهای بعدی به بررسی 

 می پردازیم.    و چشم انداز اتکایی در خاورمیانه از منظر این آژانس رتبه بندی بیمه گران اتکایی در  منطقه ی مِنا 
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 منبع : 

http://www.a.m.best.com 


