شرکت :

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ا

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وبانک

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

16,250,000

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/12/26 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/12/18 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

399904

نام و نام
خانوادگی
حسين فرزان اصل

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی
شرکت سرمايه
گذاري
مديريت

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

 0069485496رييس کميته

بله

ناصر رزاق

0052875792

عضو کميته

خير

بله

مسعود بهزادپور

0681709219

عضو کميته

خير

بله

بله

داريوش محمدي

5399553546

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت

مير فيض فلح
شمس

2720750484

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
مالي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/06/01

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

بله

مديريت
مالي

دانشجوي
دکترا

1398/05/20

معاون اعتباري و بانکداري
شرکتي بانک پارسيان ،عضو
موظف هيات مديره بانک سينا
و عضو هيات مديره شرکت
هاي توسعه اعتماد مبين،
سرمايه گذاري پارسيان و رئيس
هيات مديره توسعه سينا ،مهر
اقتصاد مبين ،نايب رئيس هيات
مديره شرکت ايران ترانسفو.

بله

مديريت
کسب و
کار

دکترا

1398/01/26

عضو هيأت مديره جامعه
حسابداران رسمي ايران،مديرو
شريک مؤسسه حسابرسي
رهنمودگران کاردان،خدمات
حسابرسي در سازمان حسابرسي
و بخش خصوصي ،معاونت
مالي اداري شرکت جهان کوثر
،عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد
اسلمي،مدرس دانشگاه،

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/12/26

معاون اداري ومالي(درشرکتهاي
سرمايه گذاري البرز،صنايع
پتروشيمي ايران ،نفت سپاهان)
،قائم مقام مديرعامل پلي
اکريل ،مديرعامل پاليش نفت
پرشيا ،معاون مالي و اداري
سرمايه گذاري غدير،
مديرعامل لستيک پارس و
معاون مديرعامل شرکت
سرمايه گذاري اهداف

دکترا

1398/12/26

داراي سوابق مديريتي متعدد
در شرکتهاي بيمه ،مسئول
حوزه وعضو کميته حسابرسي
بيمه ايران،رئيس دانشگاه
علمي کاربردي بيمه
ايران،مشاور مديرعامل بيمه
ما،معاون مالي و سرمايه گذاري
بيمه دي و عضو هيات مديره
و مديرعامل بيمه ميهن

دکترا

1393/04/08

استاد دانشگاه-عضو
هيات مديره و مديرعامل
شرکت هاي بورسي و غير
بورسي-معاون سرمايه گذاري
شرکت سرمايه گذاري صنعت
بيمه

نام و نام خانوادگی
ناصر اميدواري

کد ملی
0530778181

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1398/12/26

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرسي موسسه حسابرسي مفيد راهبر و سازمان
حسابرسي ،مدير حسابرسي داخلي بورس اوراق و بهادار،
مدرس دانشگاه وکارشناس رسمي دادگستري ،عضو
کميته حسابرسي شرکت هاي سرمايه گذاري و بانکي
بورسي و غير بورسي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
کوروش اماني

کد ملی

سمت

6309861638

معاون مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

دکترا

1397/11/01

اهم سوابق  -مدت زمان
سرپرست حسابرسي در سازمان حسابرسي-مدير
حسابرسي داخلي شرکت خودرو سازي زامياد-مدير
حسابداري مالي شرکت خودروسازي زامياد-مشاور مالي
و حسابرسي شرکت سينجر گاز-عضو هيات مديره
شرکت هاي غير بورسي

