شرکت :

پرداخت الکترونيک سامان کيش

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,800,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سپ

سال مالی منتهی به :

1397/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/08/15 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1394/04/03 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

722008

نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی
تندر نور

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

احسان ترکمن

 0069429634رييس کميته

بله

محمود عبدلي

3931910628

عضو کميته

خير

غلمحسين عرب
حسنخاني

4591036634

عضو کميته

بله

بهمن آرام

0040438163

عضو کميته

خير

بله

قاسم سرخوش

2919537873

عضو کميته

خير

بله

بانک سامان

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1394/04/03

تعداد کارکنان :

1

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

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

خير

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/08/15

معاون مالي و اداري شرکت
پرداخت الکترونيک سامان
کيش از سال  1386تا سال
 ،1395مدير مالي بانک سامان
از سال  1395تا کنون ،عضو
هيئت مديره شرکت پرداخت
الکترونيک سامان کيش از سال
 1395تا  .1397معاون مالي و
برنامه ريزي بانک سامان از آبان
.97

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/11/25

 12سال مدير حسابرسي
موسسه حسابرسي بيات رايان ،
 1سال صندوقدار و حسابدار
شرکت شل دولوپمنت ايران1 ،
سال حسابرس موسسه
حسابرسي فراگير اصول

خير

خير

Financi
(alمالي و
بانکداري)

کارشناسي
ارشد

1397/02/26

عضو هيئت مديره بانک مسکن
از سال  1385تا سال ،1392
مشاور بانکي بانک توسعه تعاون
از سال  1393تا سال ،1395
مشاور بانکي مديرعامل بانک
رفاه کارگران از سال  1395تا
آبان  .97رئيس هيات مديره
پرداخت الکترونيک سامان از
آبان .97

بله

حسابداري

کارشناسي

1396/11/25

 5سال عضو هيئت مديره
شرکتهاي پاکسان ايروان
وپاکسان تاشکند 1 ،سال مشاور
مالي شرکت آب وبرق کيش،
 14سال مدير مالي ،مشاور
مدير عامل در شرکتهاي
پاکسان ومديريت صنعت
شوينده توسعه صنايع
بهشهروبه پخش 5 ،سال مدير
مالي شرکت فرش پارس

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1397/08/15

رئيس اداره حسابداري بانک
سامان از  82تا  89معاون مالي
بانک سامان از  89تا  92مدير
و سرپرست مالي و خزانه داري
بانک سامان از  92تا 95
مدير سرمايه گذاري ها امور
سهام بانک سامان از  95تا 97
مدير نهاد نظارت و حسابرسي
داخلي بانک سامان از  97تا
کنون

نام و نام خانوادگی
يوسف واعظي

کد ملی
0076811034

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

سرپرست واحد
حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1397/06/21

بيش از ده سال سرپرست حسابرسي در موسسات حسابرسي
سخن حق  ،پرسين پاد ،اصلح گر رايانه و بيات رايان .سه
سال مدير مالي صنايع غذايي شکوه شهد يک سال مدير
ارشد مالي و اداري پارسيان همراه لوتوس

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مهران هاشمي نيا

کد ملی
1379153611

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1393/07/01

اهم سوابق  -مدت زمان
 6سال معاون و مدير مالي در شرکت پرداخت
الکترونيک سامان 6 ،سال رئيس حسابداري تجارت
الکترونيک پارسيان 4 ،سال مسئول مالي اداري شرکت
پديده شيمي نيلي

