شرکت :

بانک صادرات ايران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وبصادر

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

175,353,972

571920

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/07/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1390/01/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

محمود لنگري

2991339918

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

امیر يوسفیان

 5309870067ريیس کمیته

خیر

خیر

خیر

مديريت

کارشناسي

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

مجید وکیل زاده
يان

2750419166

اهم سوابق  -مدت
زمان

دکترا

1397/02/10

بیش از  40سال سابقه
حسابرسي 25 ،سال سابقه
تدريس در دانشگاه 14 ،سال
کارشناس رسمي دادگستري

1398/05/15

معاون مدير شعب غرب تهران،
ريیس اداره کل اعتبارات بانک
صادرات ايران ،معاون اعتباري
مدير عامل ،عضو هیات مديره
بانک صادرات ايران

1397/02/10

بیش از  40سال
سابقه حسابرسي که  28سال آن
در سمت هاي مدير فني و
مدير ارشد مي باشد ،عضويت
در هیات عامل سازمان
حسابرسي ،حدود  28سال
تجربه حسابرسي در بانکها ،عضو
کمیته کنترل کیفیت سازمان
حسابرسي ،عضو جامعه
حسابداران رسمي ،عضو انجمن
حسابرسان داخلي ،عضو انجمن
حسابداران خبره

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1396/04/01

تعداد کارکنان :

10

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

نام و نام خانوادگی
حمید رضا اکبري

کد ملی

سمت

0059676892

ريیس واحد
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1396/04/04

 18سال سابقه در مشاغل مختلف اجرايي،
مديريتي ،نظارتي و آموزشي بانک ،عضو انجمن حسابرسان
داخلي ايران

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
احمد فاضلي

کد ملی
3932591704

سمت
معاون مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1398/03/05

عضو هیات عامل سازمان حسابرسي به مدت  12سال،
معاونت توسعه سازمان حسابرسي ،عضو جامعه حسابداران
رسمي ايران ،کارشناس رسمي دادگستري ،مدرس
دانشگاه

