شرکت :

داروسازي جابر ابن حيان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,134,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دجابر

سال مالی منتهی به :

432329

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/03/12 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/06/24 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

محسن رضايي

4321987784

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1392/06/19

مجموعا بيش از  29سال سابقه
حسابرسي و حسابدار رسمي

عباس نويدي

0060021748

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

DBA

1398/10/09

مجموعا 29سال سابقه عضو
هيئت مديره شرکت هاي
آرمان گستر يکم توس ،تريتي
کيش ،شاهد خراسان و توس
گستر و عضو کميته حسابرسي
شرکت بيمه البرز و بانک مهر
اقتصاد و گروه ملي و  ...و عضو
انجمن حسابرسان داخلي ايران
و حسابرس معتمد سازمان
بورس و اوراق بهادار

کيارش مير آفتاب
زاده

 0070597936رييس کميته

بله

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/07/30

معاون مالي و پشتيباني شرکت
آينده پويا مدير مالي شرکت
گسترش طليي زرشوران ،
مدير مالي گروه مالي ملت،
مدير مالي و اداري شرکت
توسعه تجارت موحدين -قدير
،مدير مالي و اداري شرکت
گروه سرمايه گذاري اميد،
مدير مالي شرکت بازرگاني
شاهد و .....

شرکت صنعتي
کيميدارو

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/07/01

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد  :ندارد
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
عاطفه عليلي

کد ملی
3250744451

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي و دبير
کميته
حسابرسي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/08/01

مجموعا  27سال سابقه مديرمالي  ،معاون مالي واداري ،
حسابرسي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
بهنام شاه حسيني

کد ملی
0051492512

سمت
معاونت
پشتيباني
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1396/07/22

اهم سوابق  -مدت زمان
مجموعا  25سال سابقه عضو هيئت مديره مدير عامل و
مدير مالي

