شرکت :

بانک خاورميانه

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

7,000,000

سرمایه ثبت نشده :

3,000,000

کد صنعت :

وخاور

سال مالی منتهی به :

571925

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/10 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/09/17 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
اميرحسين امين
آزاد

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مالی

عضو
مستقل

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 0037009834رييس کميته

بله

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1398/04/02

مدير اداره مطالعات و مقررات
بانکي ،مديرکل مقررات،
مجوزهاي بانکي و مبارزه با
پولشويي  ،مدير کل نظارت بر
بانکها و موسسات اعتباري،
مشاور رييس پژوهشکده پولي
و بانکي  -بانک مرکزي
جمهوري اسلمي ايران

محمد تقي جماليان

2062652283

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1392/09/17

مشاور مديرعامل -بانک
کارآفرين ،مديرعامل و رئيس
هيأت مديره -بانک رفاه
کارگران ،عضو موظف هيآت
مديره-بانک ملت

احسان رحماني نيا

0082118000

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1392/09/17

مدير بازرسي و حسابرسي
داخلي  -بانک خاورميانه ،
سرپرست حسابرسي -مؤسسه
حسابرسي رايمند و همکاران،
مدير بودجه و گزارشات -
شرکت گروه مهد تاژ

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/11/01

تعداد کارکنان :

4

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

نام و نام خانوادگی
هنگامه مقدس پور

کد ملی
1284962881

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي

حسابداري

دکترا

1398/02/02

مديرعامل-پتروآروين ،مشاور مديرمالي -بانک ملت ،قائم
مقام مدير پروژه  -DDD DDDDDDDDDشرکت ملي نفت
ايران  ،حسابرس  -موسسه حسابرسي ارقام،
مديرمالي ،D.D.DDDDDDD-عضو انجمن حسابرسان
داخلي ايران ،حسابدار مديريت خبره و عضو انجمن
حسابداران خبره ايران

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مجيد نورمحمدي

کد ملی

سمت

0046955607

معاون
مديرعامل در
امور مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1391/09/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير امورمالي-بانک کارآفرين ،معاون سرمايه گذاري-
شرکت سرمايه گذاري سپه ،مدير امور مالي -شرکت
خدمات انفورماتيک

