
 

  
14th April 2021 

 

Preliminary summarized unaudited results for the period ended 31st March 2021 

In compliance with The Capital Market Authority circular No.E/2/2016 read with Article 280 of the 

provisions for Disclosure of Issuers of Securities and Insider Trading, the management of Al Ahlia 

Insurance Company SAOG is pleased to disclose the preliminary summarized unaudited results for 

the quarter ended 31st March 2021, as follows: 

Values in (RO)     

Particulars  31st March 2021 31st March 2020  Variance % 

Gross Written Premium 5,030,731 5,981,881  -16% 

Net Earned Premium 4,197,988 5,226,735  -20% 

Total Operating Cost including expenses  (2,753,990) (3,776,565)  -27% 

Investment income  461,566 483,995  5% 

Other income / expenses (19,428) (19,410)  0% 

Profit before tax  1,886,136 1,914,755  -1% 

Provision for Income Tax (282,920) (287,213)  -1% 

Profit after tax  1,603,216 1,627,542  -1% 

 

Note: The above results are preliminary and subject to the approval of the Audit Committee and 

Board of Directors 
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 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع 

 م 2021مارس  31 المنتهية فيفترة ملخص النتائج األولية غير المدقّقة لل
      

من أحكام اإلفصاح الخاصة بمصدري    280مقروءةً مع المادة    2016/ 2الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/  بموجب التعميم الصادر من  
األوراق المالية وتداوالت األشخاص الًمطِلعين، يسر  إدارة شركة التأمين األهلية  ش.م.ع.ع اإلفصاح عن ملخص النتائج االولية غير  

  -على النحو التالي:  ، م2021مارس  31 المنتهية فيفترة المدققة لل
    القيم باللاير العُماني

 نسبة التغيّر % م 2020مارس  31   2021مارس  31 البيان 

 %16- 5,981,881 5,030,731 إجمالي األقساط المكتتبة
 %20- 5,226,735 4,197,988 صافي األقساط المحصلة  

 %27- (3,776,565) (2,753,990) إجمالي تكلفة العمليات بما فيها المصروفات
 %5 483,995 461,566 اإلستثمار  دخل 

 %0 (19,410) (19,428) الدخل اآلخر / المصروفات 

 %1- 1,914,755 1,886,136 الربح قبل إستقطاع الضريبة  
 %1- (287,213) (282,920) مخصص ضريبة الدخل  

     %1- 1,627,542 1,603,216 ةالربح بعد الضريب
 
 

 مالحظة:
 

 تعتبر النتائج أعاله أولية وتخضع العتماد لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة. 
 
 

 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.عع/ 
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