












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع.
 

 مقدمة
بعة لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التا

المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين   والدخل الشامل  األرباح أو الخسائر  يوبيان  ،2022  يناير  31"المجموعة"( كما في    بـ  معا    يشار إليها)

وال أشهر  الثالثة  لفترتي  وبياني    تسعة به  التاريخ  بذلك  المنتهيتين  النقدية  أشهر  والتدفقات  الملكية  في حقوق  المكثفين  التغيرات  المرحليين 

هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    اإلدارةإن    .أشهر المنتهية بذلك التاريخ  تسعةاللفترة  المجمعين  

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية  .  التقرير المالي المرحلي:  34معيار المحاسبة الدولي  لوعرضها وفقا   

 المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة

" للمجموعةالمستقل    مراقب الحساباتمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  "  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي  

المراجعة بمهام  المسؤولين عن  المتعلق  الموظفين  إلى  رئيسية  االستفسارات بصفة  توجيه  المرحلية  المالية  المعلومات  تتضمن مراجعة   .

يق األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدق

الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في   الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق 

 التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق. 
 

 النتيجة

المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها،  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات  

 .34من جميع النواحي المادية، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ــتنادا  إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  ــافة إلى  لك، واســ ــبية إضــ متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاســ

أيــ  ــا وجود  إلى علمن يرد  لم  ــه  ــإن ف ــا  ــادن ــا واعتق ــه علمن إلي ــا واــــــل  ــبم األم. حســ ــركــة  رقم    ةللشــ ــركــات  الشــ ــانون  لق ــات   مخــالف

كة األم، خالل فترة ، أو لعقد التأـسي  وللناام األـساـسي للـشروالتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له   2016لـسنة  1

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير 2022 يناير 31أشهر المنتهية في  تسعةال
 

 2010لسنة   7نبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وال إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  

على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا    2022  يناير  31أشهر المنتهية في    تسعةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة ال

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2022فبراير  21
 

 الكويت 



 شركاتها التابعة  وشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. 
 

 
 

ا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   تشكل جزء 
 

2 

 

 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

  2022  يناير 31المنتهية في  للفترة
 

  

 المنتهية في  أشهر الثالثة

 يناير 31
 

 المنتهية في  أشهر تسعةال

 يناير 31

  2022 2021 
 

2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  
 

 دينار كويتي   دينار كويتي 
       

 12,476,590 12,981,073  بيع بضاعة
 

36,608,746 32,192,560 

 6,439,785 6,047,519  رسوم دراسية 
 

17,914,318 17,134,122 
  ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

 18,916,375 19,028,592 3 إجمالي اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء
 

54,523,064 49,326,682 
  ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

       

 (9,658,186) (9,980,750)  تكلفة بضاعة مباعة 
 

(28,154,631) (25,517,974) 

 (2,850,464) (3,079,198)  تكاليف دراسية
 

(8,263,065) (8,290,828) 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 (12,508,650) (13,059,948)  إجمالي تكلفة اإليرادات 
 

(36,417,696) (33,808,802) 
  ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

 6,407,725 5,968,644  مجمل الربح
 

18,105,368 15,517,880 
       

 332,832 306,026  إيرادات توزيعات أرباح 
 

695,595 671,336 

 553,654 523,768  إيرادات أخرى 
 

2,007,341 2,003,914 

( من االستثمارات في خسارةالربح )الاافي 

 118,472 213,712   أوراق مالية 
 

1,321,907 (210,167) 

رد خسائر االئتمان المتوقعة لتوزيعات أرباح  

     -     -  مستحقة  
 

-     8,711,955 

 1,484,014 1,732,535 7 حصة في نتائج شركات زميلة
 

5,403,503 5,371,741 

     -     -  انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة 
 

-     (4,250,000) 

 (3,326,946) (3,540,096)  مصروفات عمومية وإدارية 
 

(11,659,069) (12,412,113) 

 (1,215,331) (1,185,004)  تكاليف تمويل  
 

(3,380,678) (4,005,091) 

 (189,762) (8,752)  تحويل عمالت أجنبية فروق 
 

(32,691) (77,702) 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 4,164,658 4,010,833  الربح قبل الضرائب 
 

12,461,276 11,321,753 

 (41,105) (75,212)  الضرائب 
 

(198,781) (100,451) 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 4,123,553 3,935,621  ربح الفترة 
 

12,262,495 11,221,302 
  

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
       

 الخاص بـ: 
      

 2,303,364 2,524,310  مساهمي الشركة األم 
 

8,157,812 7,407,293 

 1,820,189 1,411,311  الحصص غير المسيطرة 
 

4,104,683 3,814,009 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

  
3,935,621 4,123,553 

 
12,262,495 11,221,302 

  
══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ 

       

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 

 فل  4.57 فلس 4.84 4 بمساهمي الشركة األم 
 

 فل  14.69 فلس 15.70
  

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 

 



 شركاتها التابعة  وشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. 
 

 
 

ا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   تشكل جزء 
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 )غير مدقق(بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع 

  2022  يناير 31في المنتهية   للفترة
 

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

  يناير 31
 المنتهية في  أشهر تسعةال

 يناير 31

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  
       

 11,221,302 12,262,495  4,123,553 3,935,621  ربح الفترة 
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

       أخرى  شاملة  )خسائر( يراداتإ

 قد يتم إعادةشاملة أخرى إيرادات )خسائر( 
في فترات  األرباح أو الخسائرتصنيفها إلى 

       الحقة:

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل 

 (386,711) 107,908  (177,117) 64,497  جنبية  أعمليات 

حصة في اإليرادات )الخسائر( الشاملة األخرى  

 19,323 (3,037)  (9,313) 1,078 7 لشركات زميلة
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

التي خرى األشاملة ال )الخسائر( يراداتصافي اإل

  األرباح أو الخسائر إلىإعادة تصنيفها  قد يتم

 (367,388) 104,871  (186,430) 65,575  في فترات الحقة 
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

  لن يتم إعادةشاملة أخرى )خسائر(  إيرادات 
في فترات  األرباح أو الخسائرتصنيفها إلى 

         الحقة:

اافي الربح )الخسارة( من أدوات حقوق ملكية 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 (3,905,964) 13,774,079  (2,550,911) 8,385,176  الشاملة األخرى  

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من الجزء  

 4,127,116 (1,260,268)  2,048,779 (794,739)  الفعال ألدوات تحوط  

الشاملة األخرى  اإليرادات حصة في )الخسائر( 

 (997,725) 53,399  (765,797) (1,133) 7 لشركات زميلة   
  

────────── ──────────  ────────── ────────── 

الشاملة األخرى  )الخسائر( صافي اإليرادات 

التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو 

     الخسائر في فترات الحقة  
 

7,589,304 (1,267,929)  12,567,210 (776,573) 
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 شاملة أخرى للفترة     )خسائر( إيرادات 
 

7,654,879 (1,454,359)  12,672,081 (1,143,961) 
  

────────── ──────────  ────────── ────────── 

    الشاملة للفترة إجمالي اإليرادات
 

11,590,500 2,669,194  24,934,576 10,077,341 
  

══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
       

       الخاص بـ: 

 مساهمي الشركة األم
 

10,180,484 863,610  20,770,310 6,237,320 

 الحصص غير المسيطرة
 

1,410,016 1,805,584  4,164,266 3,840,021 
  

────────── ──────────  ────────── ────────── 

  
11,590,500 2,669,194  24,934,576 10,077,341 

  
══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 

INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF BOUBYAN PETROCHEMICAL 

COMPANY K.S.C.P. 
 

Introduction 
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of 

Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. (the “Parent Company”) and its subsidiaries (collectively, the 

“Group”) as at 31 January 2022, and the related interim condensed consolidated statement of profit or loss 
and interim condensed consolidated statement of comprehensive income for the three-month and nine-month 

periods then ended, and the interim condensed consolidated statement of changes in equity and interim 

condensed consolidated statement of cash flows for the nine-month period then ended. Management is 
responsible for the preparation and presentation of this interim condensed consolidated financial information 

in accordance with International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting (“IAS 34”). Our 

responsibility is to express a conclusion on this interim condensed consolidated financial information based 
on our review.  
 

Scope of Review  

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410, “Review 

of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review of interim 
financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and 

accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in 

scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does 
not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be 

identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.  
 

Conclusion  

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 
interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in accordance 

with IAS 34. 
 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in agreement 
with the books of account of the Parent Company. We further report that, to the best of our knowledge and 

belief, we have not become aware of any 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, during the nine-month period ended 31 January 2022, that might have had a material 

effect on the business of the Parent Company or on its financial position. 
 

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief, we have not 

become aware of any violations of the provisions of Law No. 7 of 2010 concerning the Capital Markets 

Authority and its related regulations during the nine-month period ended 31 January 2022, that might have 
had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial position. 

 

 
 

 

         

WALEED A. AL OSAIMI 
LICENCE NO. 68 A 

EY 

AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS 
 

 

21 February 2022 
Kuwait 



 

The attached notes 1 to 15 form part of this interim condensed consolidated financial information. 
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Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. and its Subsidiaries 

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS 
(UNAUDITED) 
For the period ended 31 January 2022  
 

  

Three months ended  

31 January   

Nine months ended  

31 January  

  2022 2021  2022 2021 

 Notes KD KD  KD KD 

       

Sale of goods  12,981,073 12,476,590  36,608,746 32,192,560 

Tuition fees  6,047,519 6,439,785  17,914,318 17,134,122 
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Total revenue from contracts with customers 3 19,028,592 18,916,375  54,523,064 49,326,682 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

       

Cost of goods sold  (9,980,750) (9,658,186)  (28,154,631) (25,517,974) 

Tuition costs  (3,079,198) (2,850,464)  (8,263,065) (8,290,828) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Total cost of revenue  (13,059,948) (12,508,650)  (36,417,696) (33,808,802) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

GROSS PROFIT  5,968,644 6,407,725  18,105,368 15,517,880 

       

Dividend income  306,026 332,832  695,595 671,336 

Other income  523,768 553,654  2,007,341 2,003,914 

Net gain (loss) on investment securities  213,712 118,472  1,321,907 (210,167) 

Reversal of expected credit losses on dividends 

receivable  -     -      -     8,711,955 

Share of results of associates 7 1,732,535 1,484,014  5,403,503 5,371,741 

Impairment of intangible assets  -     -      -     (4,250,000) 

General and administrative expenses  (3,540,096) (3,326,946)  (11,659,069) (12,412,113) 

Finance costs  (1,185,004) (1,215,331)  (3,380,678) (4,005,091) 

Foreign exchange differences  (8,752) (189,762)  (32,691) (77,702) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

PROFIT BEFORE TAX  4,010,833 4,164,658  12,461,276 11,321,753 

Taxation  (75,212) (41,105)  (198,781) (100,451) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

PROFIT FOR THE PERIOD  3,935,621 4,123,553  12,262,495 11,221,302 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

       

Attributable to:       

Equity holders of the Parent Company  2,524,310 2,303,364  8,157,812 7,407,293 

Non-controlling interests  1,411,311 1,820,189  4,104,683 3,814,009 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

  3,935,621 4,123,553  12,262,495 11,221,302 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

       
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER 

SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY 

HOLDERS OF THE PARENT COMPANY 4 4.84 fils    4.57 fils  15.70 fils 14.69 fils 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 



 

The attached notes 1 to 15 form part of this interim condensed consolidated financial information. 
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Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. and its Subsidiaries 

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE 
INCOME (UNAUDITED) 
For the period ended 31 January 2022  
 

 

 

  

  

Three months ended  

31 January    

Nine months ended  

31 January   

  2022 2021  2022 2021 

 Notes KD KD  KD KD 

       

PROFIT FOR THE PERIOD  3,935,621 4,123,553  12,262,495 11,221,302 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Other comprehensive income (loss)       

Other comprehensive income (loss) that may 

be reclassified to profit or loss in subsequent 

periods:       

Exchange differences on translation of foreign 

operations  64,497 (177,117)  107,908 (386,711) 

Share of other comprehensive income (loss) of 

associates 7 1,078 (9,313)  (3,037) 19,323 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Net other comprehensive income (loss) that 

may be reclassified to profit or loss in 

subsequent periods  65,575 (186,430)  104,871 (367,388) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Other comprehensive income (loss) that will not 

be reclassified to profit or loss in subsequent 

periods:       

Net gain (loss) on equity instruments designated 

at FVOCI  8,385,176 (2,550,911)  13,774,079 (3,905,964) 

Exchange differences on effective portion of 

hedging instruments  (794,739) 2,048,779  (1,260,268) 4,127,116 

Share of other comprehensive (loss) income of 

associates 7 (1,133) (765,797)  53,399 (997,725) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Net other comprehensive income (loss) that 

will not be reclassified to profit or loss in 

subsequent periods  7,589,304 (1,267,929)  12,567,210 (776,573) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

Other comprehensive income (loss) for the 

period  7,654,879 (1,454,359)  12,672,081 (1,143,961) 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR 

THE PERIOD  11,590,500 2,669,194  24,934,576 10,077,341 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

       

Attributable to:        

Equity holders of the Parent Company  10,180,484 863,610  20,770,310 6,237,320 

Non-controlling interests  1,410,016 1,805,584  4,164,266 3,840,021 

  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

  11,590,500 2,669,194  24,934,576 10,077,341 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 




