صنايع پتروشيمي خليج فارس

سرمایه ثبت شده :

143,500,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

143,500,000

نماد:

کد صنعت :

فارس(شخليج فارس)

سال مالی منتهی به :

441121

1400/03/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/02/03 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/02/03 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
اميرحمزه مالمير

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی
شرکت سرمايه
گذاري استان
خراسان جنوبي

عضو
مستقل

 3930987643رييس کميته

بله

روحال رجبي

1239202598

عضو کميته

خير

بله

هوشنگ خستوئي

2648961852

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/02/03

سابقه فعاليت در سازمان بورس
و اوراق بهادار از سال  77الي
 ،94عضو هيات مديره چندين
شرکت بورسي و غير بورسي،
عضو کميته حسابرسي چندين
شرکت بورسي و غيربورسي و
مديرعامل شرکت سبدگردان
سرآمد بازار

بله

حسابداري

دکترا

1399/02/03

 25سال تجربه حسابرسي
مستقل و حسابرسي داخلي
شامل  10سال شريک موسسه
حسابرسي 22 ،سال تدريس در
دورههاي دکتري ،کارشناسي
ارشد و کارشناسي حسابداري،
مدير کل راهبري سازماني يک
گروه صنعتي و حسابدار رسمي
و حسابدار مستقل

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/01/29

مدير ارشد سازمان حسابرسي تا
سال  -1380موسس ،شريک و
رييس هيات مديره موسسه
سخن حق از سال  1381تاکنون
 عضويت در انجمنحسابداران خبره از سال ،1360
حسابدار مستقل و عضو و
رييس شوراي عالي انجمن
حسابداران خبره به دفعات -
عضويت در هيات پذيرش
بورس اوراق بهادار در سالهاي
 1378تا 1385

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1397/01/29

تعداد کارکنان :

4

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

نام و نام خانوادگی
محمد حسن فاميلي

کد ملی
0060702818

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت کسب و کار

دکترا

1397/05/01

فعاليت در موسسات حسابرسي معتمد بورس تا رده مدير
فني به مدت  9سال  -شريک و عضو هيات مديره
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش به مدت
 5سال  -عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره و
حسابدار مستقل  -عضو جامعه حسابداران رسمي ايران -
عضو کارگروه قوانين و مقررات جامعه حسابداران رسمي
ايران -عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران  -عضو
انجمن حسابرسي ايران  -عضو انجمن حسابداري ايران -
عضويت در هيات مديره شرکت¬هاي مختلف

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
سعيد محبي فرد

کد ملی
3932603907

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

معاون مالي و
سرمايه گذاري

مديريت کسب و کار

کارشناسي ارشد

1397/02/28

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان امور مالياتي کشور
تا سال  -1385مشاور معاون وزير و رييس هيات عامل
سازمان خصوصي سازي در سال -1388معاون مالي و
اقتصادي شرکت سرمايه گذاري ساتا سال  1392تا
 -1397معاون مالي و سرمايه گذاري شرکت صنايع
پتروشيمي خليج فارس از ابتداي سال  1397تاکنون-
رييس هيات مديره شرکت پتروشيمي پارس از ابتداي
سال  1397تاکنون

