شرکت :

شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

39,266,675

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

خساپا

سال مالی منتهی به :

341007

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/09/20 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/12/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

صندوق
حمايت و
بازنشستگي

معصوم نجفيان

 5049623839رييس کميته

خير

فريدون رهنماي
رودپشتي

2739692153

عضو کميته

خير

بله

هاشم نيکو مرام

0041065484

عضو کميته

خير

بله

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1367/02/01

تعداد کارکنان :

11

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

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

مهندسي
صنايع

دکترا

1398/09/04

رئيس هيئت مديره و قائم مقام
مديرعامل در امور شرکتهاي
گروه سايپا .مدير عامل شرکت
دخانيات ايران وعضو هيئت
مديره شرکتهاي صنعتي با
بيش از  23سال سابقه .در 5
سال اخير نيز مديرعامل شرکت
سازه گستر بوده است.

بله

مديريت
مالي

دکترا

1394/07/26

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم
و تحقيقات دانشگاه آزاد
اسلمي ،مشاور سرمايه گذاري
و عضو کميته حسابرسي
شرکتهاي مختلف .بيش از 29
سال سابقه کار .در دو سال اخير
نيز عضو هيئت علمي دانشگاه
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
اسلمي بوده است.

بله

حسابداري

دکترا

1398/09/04

سابقه در پستهاي مديريتي،
مالي ،حسابداري ،حسابرسي،
ريسک و مشاوره در زمينه هاي
اقتصادي با  48سال سابقه .در
دو سال اخير نيز عضو هيئت
علمي دانشگاه علوم و تحقيقات
دانشگاه آزاد اسلمي بوده است.

نام و نام خانوادگی
فريدون امجديان

کد ملی
3379524913

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي و دبير
کميته
حسابرسي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1387/04/23

حسابرس مستقل به مدت  8سال  8 ،سال کارشناس و
رئيس بودجه و گزارشات شرکتهاي گروه سايپا و حدود 11
سال مدير حسابرسي داخلي شرکت سايپا

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محمد اسماعيلي فر

کد ملی

سمت

0901138835

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/11/01

معاون مالي گروه سايپا  ،نايب رئيس هيئت مديره و
معاون مالي و اقتصادي شرک سازه گستر سايپا  ،مدير
عامل و عضو هيئت مديره شرکت بهنگام آفرين سايپا
بمدت  2سال  ،قائم مقام مدير مالي و رئيس واحد
رسيدگي شرکت سازه گستر سايپا بمدت  8سال و سابقه
همکاري با سازمان حسابرسي بمدت  10سال .در ضمن
علوه بر مدرک تخصصي مورد اشاره ،داراي مدرک
دکتراي مديريت حرفه اي کسب و کار ( )DDDاز
دانشگاه صنايع مي باشند.

