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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P.

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Boubyan Petrochemical Company
K.S.C.P. (the “Parent Company”) and its subsidiaries (collectively the “Group”), which comprise
the consolidated statement of financial position as at 30 April 2018, and the consolidated statement
of income, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes
in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the
consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of the Group as at 30 April 2018, and its consolidated
financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the
Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the
Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics
for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed
in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below,
our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters.
Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results
of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide
the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Key Audit Matters (continued)

a) Valuation and impairment of unquoted investment securities
Unquoted  investment  securities  carried  at  fair  value  are  included  in  financial  assets  at  fair  value
through profit or loss and financial assets available for sale. The fair value of these unquoted
investment securities are valued using inputs other than observable market data. Further, certain
financial assets available for sale that do not have a quoted price in an active market and whose fair
values cannot be reliably measured, are measured at their cost less impairment.

The valuation of unquoted investment securities carried at fair value is inherently subjective, as these
are valued using inputs other than quoted prices in an active market. Key inputs used in the valuation
of these investments are expected cash flows, determination of price to earnings and enterprise value
multiples of comparable companies, risk free rates and application of illiquidity discounts in certain
cases. In addition, for the financial assets available for sale carried at cost, the Group determines
whether objective evidence of impairment exists. Indications of impairment may include evidence
that an investee company is experiencing significant financial difficulties, deteriorating cash flows,
adverse changes to the business and other related economic factors. Given the inherent subjectivity
and the related estimation uncertainty in the valuation and impairment of these unquoted investment
securities, and their significance to the Group’s consolidated financial statements, this is considered
a key audit matter.

Our audit procedures comprised, amongst others, involving our specialists to assist us in assessment
of the Group’s methodology and the appropriateness of the valuation models and inputs used to value
the unquoted investment securities carried at fair value, including comparing valuation models used
with that used in the prior years. We also assessed the accuracy of key inputs used in the valuation
such as the cash flow projections, and the appropriateness of key inputs such as the price to earnings
and enterprise value multiples considered, the long-term growth rates used to extrapolate these cash
flows and the discount rate, and compared these to available external data. Further, for the financial
assets available for sale carried at cost, we evaluated management’s assessment of whether objective
evidence of impairment exists and the qualitative and quantitative factors considered such as the
investee's financial performance including dividends, financial condition and operations, and its
market and economic environment.

The Group’s policies on valuation and impairment of unquoted investments securities are
presented in the accounting policies and in Notes 11 and 12 of the consolidated financial
statements. Additionally, we assessed the adequacy of the fair value disclosures in Note 28 to the
consolidated financial statements.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Key Audit Matters (continued)

b) Impairment of goodwill
The Group has goodwill of KD 17.4 million arising from past acquisitions which is assessed for
impairment at each reporting date. Impairment testing of goodwill performed by the management
was significant to our audit because the assessment of the recoverable amount of goodwill is complex
and requires considerable judgment on the part of management. Estimates of future cash flows are
based on management’s views of variables such as the interest margins, discount rates, market share
assumptions, projected growth rates and economic conditions such as the economic growth and
expected inflation rates. Accordingly, we consider this to be a key audit matter.

Our audit procedures included, amongst others, involving our valuation experts to assist us in
evaluating the appropriateness of the valuation model and testing key assumptions used in the
impairment  analysis,  such  as  the  discount  rate  and  terminal  growth  rate.   We also  evaluated  the
sensitivity analysis performed by management around key assumptions noted above and challenged
the outcomes of the assessment.

Furthermore, we assessed the adequacy of the Group's disclosures included in Note 15 to the
consolidated financial statements related to those assumptions. The Group’s policy on impairment
testing is disclosed in Note 2.5 to the consolidated financial statements.

Other information included in the Group’s 2018 Annual Report
Management is responsible for the other information. Other information consists of the information
included in the Group’s 2018 Annual Report, other than the consolidated financial statements and
our auditors’ report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s Board of Directors,
prior to the date of our auditors’ report, and we expect to obtain the remaining sections of the Annual
Report after the date of our auditors’ report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we
do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on
the other information that we obtained prior to the date of this auditors’ report, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We
have nothing to report in this regard.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Charged with Governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue
an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:

· Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.

· Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

· Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
· Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting

and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to
cease to continue as a going concern.

· Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

· Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and
where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year
and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law
or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,
we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of
such communication.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company and the
consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Parent Company’s
Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in accordance therewith.
We further report that we obtained all the information and explanations that we required for the
purpose of our audit and that the consolidated financial statements incorporate all information that
is required by the Companies Law No. 1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as
amended, and by the Parent Company's Memorandum of Incorporation, and Articles of Association
that an inventory count was duly carried out and that, to the best of our knowledge and belief, no
violations of the Companies Law No. 1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as
amended, or of the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association,
have occurred during the year ended 30 April 2018, that might have had a material effect on the
business of the Parent Company or on its financial position.

BADER A. AL-ABDULJADER
LICENCE NO. 207 A
EY
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

_________ 2018
Kuwait



المستقلتقریر مراقب الحسابات
إلى حضرات السادة المساھمین 

ع.شركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

الرأي 
("الشركة األم") وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاًع.بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشركة 

وبیانات الدخل والدخل الشامل والتغیرات 2018أبریل30بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي المجمع كما في 
في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

، من جمیع النواحي المادیة، عن المركز المالي المجمع في رأینا، أن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة
للمعاییر 2018أبریل30للمجموعة كما في  ً وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا

الدولیة للتقاریر المالیة.

أساس الرأي 
لمعاییر التدبأعمال التدقیقلقد قمنا  ً تقریرنا قیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا طبقًا لتلك المعاییر موضحة بمزید من التفاصیل فيوفقا

لمیثاق"تدقیق البیانات المالیة المجمعةالحسابات عن"مسؤولیات مراقبقسمفي ً . ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا
الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وقد قمنا بالوفاء للمحاسبین المھنیینالمھنیةاألخالقیات

لمیثاق المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وإننا نعتقد أن أدلة التدقیق التي األخرىبمسؤولیاتنا األخالقیة ً وفقا
بداء رأي التدقیق.حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إ

أمور التدقیق الرئیسیة
للفترةإن أمور التدقیق الرئیسیة، في حكمنا المھني، ھي تلك األمور التي كانت األكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة 

رأي منفصل ونحن ال نبدي.حولھاإبداء رأینا في الحالیة. وتم عرض ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل و
فیما یلي تفاصیل أمور التدقیق الرئیسیة التي قمنا بتحدیدھا وكیفیة معالجتنا لكل أمر من ھذه األمور في إطار حول ھذه األمور. 

تدقیقنا لھ.

، بما في ات المالیة المجمعةتدقیق البیانمسؤولیات مراقب الحسابات عن لقد قمنا بالوفاء بمسئولیاتنا المبینة في تقریرنا في قسم 
، تتضمن أعمال التدقیق التي قمنا بھا تنفیذ اإلجراءات المحددة بما یتوافق مع تقییمنا لمخاطر وبالتالياألمور. بھذهذلك ما یتعلق 

األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة. إن نتائج اجراءات أعمال التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات التي تم 
یمكننا من إبداء رأي التدقیق حول البیانات المالیة المجمعة.األمور الواردة أدناه، تطرح أساستنفیذھا لمعالجة ً ا
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المستقلتقریر مراقب الحسابات
إلى حضرات السادة المساھمین 

(تتمة)ع.شركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة 
االستثمارات في األسھم غیر المسعرة وانخفاض قیمتھاتقییم )أ

یتم إدراج االستثمارات في األسھم غیر المسعرة المدرجة بالقیمة العادلة ضمن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من 
سائر والموجودات المالیة المتاحة للبیع. یتم تحدید القیمة العادلة لھذه االستثمارات في األسھم غیر المسعرة خخالل األرباح أو ال

إضافة إلى ذلك، یتم قیاس بعض الموجودات المالیة المتاحة للبیع التي ال بواسطة مدخالت بخالف بیانات السوق الملحوظة. 
لتكلفتھا ناقصا االنخفاض في یتوفر لھا سعر معلن في سوق نشط والتي ال یمك ً ن قیاس قیمتھا العادلة بصورة موثوق منھا وفقا

القیمة.

یتصف تقییم االستثمارات في األسھم غیر المسعرة المدرجة بالقیمة العادلة بأنھ تقدیري إلى حد كبیر حیث یتم تقییمھا بواسطة 
التدفقات فيرئیسیة المستخدمة في تقییم ھذه االستثمارات مدخالت بخالف األسعار المعلنة في سوق نشط. وتتمثل المدخالت ال

النقدیة المتوقعة وتحدید السعر إلى الربحیة ومضاعفات قیمة الشركات للشركات المماثلة والمعدالت الخالیة من المخاطر وتطبیق 
عة ما إذا كان ھناك دلیل معدالت الخصم بما یعكس االفتقار إلى السیولة في بعض الحاالت. إضافة إلى ذلك، تحدد المجمو

. وقد تتضمن المؤشرات على بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع المدرجة بالتكلفةموضوعي على االنخفاض في القیمة
انخفاض القیمة األدلة على تعرض الشركة المستثمر فیھا لصعوبات مالیة جوھریة أو تدھور في التدفقات النقدیة أو تغیرات 

الضمني وما یرتبط بھ من التقییم التقدیريھذا لونظرامال باإلضافة إلى العوامل االقتصادیة األخرى ذات الصلة. ألعلعكسیة 
عدم تأكد حول التقدیرات خالل تقییم وتحدید انخفاض قیمة ھذه االستثمارات في األسھم غیر المسعرة وأھمیتھا للبیانات المالیة 

األمر من أمور التدقیق الرئیسیة.المجمعة للمجموعة، فإننا نعتبر ھذا 

نا على عدة إجراءات من بینھا االستعانة بمتخصصین لمساعدتنا في تقییم منھجیة المجموعة ومدى یقلقد اشتملت إجراءات تدق
العادلة بما مالئمة نماذج التقییم والمدخالت المستخدمة في تحدید قیمة ھذه االستثمارات في األسھم غیر المسعرة المدرجة بالقیمة 

في ذلك مقارنة نماذج التقییم المستخدمة مع تلك المستخدمة في السنوات السابقة. كما قمنا بتقییم مدى دقة المدخالت الرئیسیة 
المستخدمة في التقییم ومن بینھا توقعات التدفقات النقدیة ومدى مالئمة المدخالت الرئیسیة مثل مضاعفات السعر إلى الربحیة 

یمة السوقیة وكذلك معدالت النمو طویلة األجل المستخدمة في استقراء ھذه التدفقات النقدیة ومعدل الخصم ثم ومضاعفات الق
مقارنتھا بالبیانات الخارجیة المتاحة. عالوة على ذلك، قمنا في حالة الموجودات المالیة المتاحة للبیع المدرجة بالتكلفة بمراجعة 

دلیل موضوعي على انخفاض القیمة والعوامل النوعیة والكمیة التي تم مراعاتھا مثل األداء تقییم اإلدارة حول ما إذا كان ھناك 
.المالي للشركة المستثمر فیھا ومن بینھا توزیعات األرباح والوضع المالي والعملیات والبیئة السوقیة واالقتصادیة

ة وانخفاض قیمتھا ضمن السیاسات المحاسبیة تم عرض سیاسات المجموعة حول تقییم االستثمارات في األسھم غیر المسعر
إفصاحات القیمة العادلة وكفایة حول البیانات المالیة المجمعة. إضافة إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى مالئمة 12و11وباإلیضاحین 

حول البیانات المالیة المجمعة.28ضمن اإلیضاح 

انخفاض قیمة الشھرةب) 
ناتج من حیازة سابقة والتي تم تقییمھا لغرض تحدید االنخفاض في القیمة ملیون دینار كویتي17.4لدى المجموعة شھرة بمبلغ 

لتدقیقنا نظرا في تاریخ كل بیانات مالیة مجمعة.  ً ألنوكان اختبار انخفاض قیمة الشھرة الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة جوھریا
أحكام جوھریة من جانب اإلدارة. وتستند تقدیرات إصدار كما أنھ یتطلب د إجراء معقإجراء تقییم المبلغ الممكن استرداده للشھرة 

اإلدارة حول المتغیرات مثل ھوامش الفائدة ومعدالت الخصم وافتراضات حصة وجھات نظرالتدفقات النقدیة المتوقعة إلى 
م المتوقعة. وبالتالي، فإننا نعتبر السوق ومعدالت النمو المتوقعة والظروف االقتصادیة مثل النمو االقتصادي ومعدالت التضخ

ھذا األمر من أمور التدقیق الرئیسیة.
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المستقلتقریر مراقب الحسابات
إلى حضرات السادة المساھمین 

(تتمة)ع.شركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة 
انخفاض قیمة الشھرة (تتمة))ب

لقد اشتملت إجراءات تدقیقنا على عدة إجراءات من بینھا االستعانة بخبراء التقییم لدینا لمساعدتنا في تقییم مدى مالئمة نموذج 
بتقییم . كما قمنا دل النمو النھائينخفاض القیمة مثل معدل الخصم ومعاالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحلیل اوفحصالتقییم 

.مالتقییتحلیل الحساسیة الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة حول االفتراضات الموضحة أعاله وتحققنا من نتائج 

حول البیانات المالیة المجمعة 15عالوة على ذلك، قمنا بتقییم مدى مالئمة وكفایة إفصاحات المجموعة المدرجة باإلیضاح 
حول البیانات المالیة 2.5المتعلقة بتلك االفتراضات. وتم اإلفصاح عن سیاسة المجموعة حول اختبار انخفاض القیمة باإلیضاح 

المجمعة.

2018معلومات أخرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة لسنة 
ى. یتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر إن اإلدارة ھي المسؤولة عن ھذه المعلومات األخر

الحسابات حولھا. لقد حصلنا على تقریر مجلس ات المالیة المجمعة وتقریر مراقب، بخالف البیان2018السنوي للمجموعة لسنة 
یر السنوي بعد تاریخ تقریر مراقبالتقرالحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام اقبإدارة الشركة األم، قبل تاریخ تقریر مر

الحسابات.

إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتیجة تدقیق حولھا.  

وتحدید ما إذا المذكورة أعاله فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى 
كانت غیر متوافقة بصورة مادیة مع البیانات المالیة المجمعة أو حسبما وصل إلیھ علمنا أثناء التدقیق أو وجود أي أخطاء مادیة 

إلى األعمال التي قمنا بھا عل ى المعلومات بشأنھا. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادیة في ھذه المعلومات األخرى، استناداً
الحسابات، فإنھ یتعین علینا إدراج تلك الوقائع في تقریرنا. لیس لدینا ما صول علیھا قبل تاریخ تقریر مراقباألخرى والتي تم الح

یستوجب إدراجھ في تقریرنا فیما یتعلق بھذا الشأن.

مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعة
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وعن إن اإلد ً ارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المجمعة بصورة عادلة وفقا

أدوات الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد بیانات مالیة مجمعة خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن 
الغش أو الخطأ.

داد البیانات المالیة المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ عند إع
االستمراریة مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمراریة وتطبیق مبدأ االستمراریة 

وعة أو وقف أعمالھا أو في حالة عدم توفر أي بدیل واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء. المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفیة المجم

للمجموعة. المجمعة المالیة البیاناتیتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد 
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(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة
غش إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن ال

الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التوصل إلى تأكید معقول یمثل درجة عالیة من التأكید إال أنھ أو الخطأ، وإصدار تقریر مراقب
لمعاییر التدقیق الدولیة سوف تنتھي دائًما باكتشاف األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد تنشأ  ً ال یضمن أن عملیة التدقیق وفقا

الغش أو الخطأ وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردیة أو مجمعة على األخطاء المادیة عن 
القرارات االقتصادیة للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة المجمعة.

وحافظن لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنا أحكاًما مھنیةً ً ا على الحیطة المھنیة خالل أعمال التدقیق. كما قمنا كجزء من التدقیق وفقا
بما یلي: 

تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفیذ ·
أساس یمكننا من إبداء رأینا. إجراءات التدقیق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتقدیم

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حیث إن الغش قد 
یتضمن التواطؤ أو التزویر أو اإلھمال المتعمد أو التضلیل أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

التدقیق لوضع إجراءات التدقیق المالئمة للظروف ولكن لیس لغرض إبداء فھم أدوات الرقابة الداخلیة ذات الصلة بعملیة ·
الرأي حول فعالیة أدوات الرقابة الداخلیة لدى المجموعة. 

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل ·
اإلدارة. 

إلى أدلة التدقیق التي حصلنا التوصل إلى مد· ى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي والقیام، استناداً
حول قدرة  علیھا، بتحدید ما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي یمكن أن یثیر شًكا جوھریاً

الستمراریة. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، یجب علینا أن المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ ا
إلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة المجمعة أو تعدیل رأینا في حالة عدم اإلى الحسابات،في تقریر مراقبتشیر 

الحسابات. على الرغم تقریر مراقبلنا علیھا حتى تاریخ مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقیقنا إلى أدلة التدقیق التي حص
من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلیة في توقف المجموعة عن متابعة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة.
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(تتمة)ع.شركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.

(تتمة)تدقیق البیانات المالیة المجمعةتقریر حول 

(تتمة)مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة

تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة المجمعة وھیكلھا والبیانات المتضمنة فیھا بما في ذلك اإلفصاحات وتقییم ما إذا كانت ·
معامالت األساسیة واألحداث ذات الصلة بأسلوب یحقق العرض العادل.البیانات المالیة المجمعة تعبر عن ال

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول المعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي ·
لتدقیق وتنفیذھا للمجموعة حول البیانات المالیة المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجیھات واإلشراف على عملیة ا

عن رأي التدقیق.  ونتحمل المسؤولیة كاملةً
إننا نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق 

ا أثناء أعمال التدقیق. الھامة بما في ذلك أي أوجھ قصور جوھریة في أدوات الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدھ

نزود أیًضا المسؤولین عن الحوكمة ببیان یفید بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یختص باالستقاللیة، ونبلغھم 
أیًضا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا من المحتمل أن تؤثر على استقاللیتنا باإلضافة إلى 

لك مناسباً.  التدابیر ذات الصلة، متى كان ذ

ومن خالل األمور التي یتم إبالغ المسؤولین عن الحوكمة بھا، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أھمیة في تدقیق 
صح عن ھذه األمور في تقریر مراقبالحالیة، ولذلك تعتبر ھي أمور التدقیق الرئیسیة. إننا نفللسنةالبیانات المالیة المجمعة 

الحسابات الخاص بنا ما لم یمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن ھذه األمور أو في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى 
أن أمرا ما یجب عدم اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح 

.تتجاوز المكاسب العامة لھ
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تقریر حول المتطلبات القانونیة والرقابیة األخرى
إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبیة منتظمة وأن البیانات المالیة المجمعة والبیانات  ً الواردة في تقریر مجلس في رأینا أیضا

فیما یتعلق بھذه البیانات المالیة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في ھذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة الشركة األمإدارة
المعلومات واإلیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض التدقیق، كما أن البیانات المالیة المجمعة تتضمن جمیع المعلومات التي 

، وعقد التأسیس والتعدیالت الالحقة لھاوالئحتھ التنفیذیةوالتعدیالت الالحقة لھ 2016لسنة 1رقم یتطلبھا قانون الشركات 
لألصول المرعیة. حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات  والنظام األساسي للشركة األم، وأنھ قد أجري الجرد وفقاً

، أو لعقد التأسیس وللنظام والتعدیالت الالحقة لھاوالئحتھ التنفیذیةوالتعدیالت الالحقة لھ 2016لسنة1الشركات رقم لقانون 
ًمادیاًعلى وجھ قد یكون لھ تأثیر2018بریل أ30المنتھیة في األساسي للشركة األم، خالل السنة  على نشاط الشركة األم أو ا

مركزھا المالي.

بدر عادل العبدالجادر
فئة أ207الحسابات رقم مراقبيسجل 

إرنست ویونغ
العیبان والعصیمي وشركاھم
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