شرکت :

گروه دارويي برکت

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

5,800,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

برکت

سال مالی منتهی به :

439905

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/07/21 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/02/09 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
حميد توفيقي

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 0054670268رييس کميته

بله

سرمايه گذاري
اعتل البرز

خير

بله

اقتصاد

دکترا

1399/07/21

معاونت اقتصادي و سرمايه
گذاري گروه توسعه اقتصادي
تدبير-عضو هيات مديره موظف
شرکت خدمات ارتباطي
ايرانسل-رئيس پژوهشکده
برنامه ريزي و مطالعات
اقتصادي-مديرعامل گروه
گسترش ارتباطات و فناوري
اطلعات سينا

نظام الدين
رحيميان

4569283179

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/08/26

مدير و شريک موسسات
حسابرسي-عضو جامعه
حسابداران رسمي ايران-مدرس
دانشگاه

مظفر شفيعي

1260746471

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مالي

کارشناسي

1397/08/26

عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران و عضو انجمن حسابرسان
داخلي ايران شريک و مدير
ارشد حسابرسي مستقل

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1394/12/04

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد  :شرکت تدبير برتر
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
محمد يزداني

کد ملی
0056469470

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابرسي

کارشناسي

1397/09/03

اشتغال در موسسات حسابرسي معتبر به مدت  16سال با
آخرين سمت مدير حسابرسي مستقل-مدير حسابرسي
داخلي هلدينگ دارويي 8سال و عضو انجمن حسابرسان
داخلي ايران

نام و نام خانوادگی
مصطفي ظهير

کد ملی

سمت

1261980247

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1398/03/01

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرس ارشد در موسسه حسابرسي مفيدراهبر-
مديربودجه در گروه توسعه اقتصادي تدبير-رئيس
کميته حسابرسي در شرکت نفت و گاز پرشيا

