به نام خدا
سازمان بورس و اوراق بهادار
نام شركت :بانک خاورمیانه(سهامي عام)

درج شده در بازار پایه فرابورس ایران
نماد  :وخاور

موضوع :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1392/09/17
الف -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/09/17:
تعداد اعضا5:
ب -اعضای کمیته حسابرسی
عضو غیر
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سمت

موظف هیأت

شخص حقوقی

عضو

عضو

مستقل

مالی

تحصیالت

تاریخ
عضویت در
کمیته

رشته

آخرین مقطع

1

خسرو نایبی اهرنجانی

2850179701

رئیس کمیته

بلی

-

بلی

بلی

اقتصاد

کارشناسی ارشد

1392/09/17

2

اله وردی رجایی سلماسی

2851148184

عضو کمیته

-

-

بلی

بلی

حسابداری

کارشناسی ارشد

1392/09/17

3

محمد تقی جمالیان

2062652283

عضو کمیته

-

-

بلی

بلی

مدیریت /اقتصاد کارشناسی ارشد/کارشناسی

4

امیر دادخواه

2929134267

عضو کمیته

بلی

-

بلی

خیر

مهندسی مکانیک

5

رضا سلطان زاده

0057287023

عضو کمیته

بلی

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

بلی

بلی

علوم پزشکی MBA /دکتری/کارشناسی ارشد

مدیره

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابرسی
مدیرنظارت بربانک ها -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
مدیرعامل -شرکت خدمات مالی ایران هدایت،عضو غیرموظف
هیأت مدیره -بانک کارآفرین
معاون و مشاور رئیس کل -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بمدت 17سال،
موسس ،عضو هیأت مدیره ،مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره -بانک
سامان
13920/9/17

مشاور مدیرعامل -بانک کارآفرین ،مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره-
بانک رفاه کارگران ،عضو موظف هیأت مدیره-بانک ملت
رئیس هیأت مدیره  -شرکت سی تی یو ،عضو هیأت مدیره -بانک

کارشناسی

1392/09/17

کارافرین ،رئیس هیأت مدیره  -انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار
تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
عضو هیأت مدیره -شرکت لیزینگ ایران ،کارشناس ادغام و

1392/09/17

انتساب  -بانک سرمایه گذاری لمن برادرز ،رئیس هیأت مدیره-
شرکت کارگزاری بورسیران ،عضو هیأت مدیره و مدیرعامل-
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

ج -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل1391/11/01:
تعداد کارکنان3:
د -مدیر واحد حسابرسی داخلی
نام و نام خانوادگی

کد ملی

احسان رحمانی نیا

0082118000

سمت
سرپرست حسابرسی داخلی
و دبیر کمیته حسابرسی

تحصیالت
رشته

آخرین مقطع

حسابداری

کارشناسی ارشد

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

1391/11/01

سرپرست حسابرسی  -موسسه حسابرسی رایمند وهمکارن ،مدیر بودجه وگزارشات  -شرکت گروه مهد تاژ

ه -باالترین مقام مالی بانک
نام و نام خانوادگی

کد ملی

مجید نور محمدی

0046955607

سمت
معاون مدیرعامل در
امور مالی

تحصیالت
رشته
آخرین مقطع
مدیریت

کارشناسی ارشد

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

1391/09/01

مدیر امور مالی  -بانک کارآفرین ،معاون سرمایه گذاری  -شرکت سرمایه گذاری سپه ،مدیر امور مالی -شرکت خدمات انفورماتیک

