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  מבוא

עריכת ביקורת וסקירה  -ון המבקר בנושא "רואה החשב  A304הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  .1

"ההוראה") קובעת כי ביקורת הדוחות הכספיים  -בהתאם לתקנים מסוימים בארה"ב "(להלן 

של התאגידים הבנקאיים תיערך בין היתר לפי תקני ביקורת מסוימים שנקבעו על ידי המועצה 

  ).PCAOB –לפיקוח על החשבונאות של חברות ציבוריות בארה"ב (להלן ה

 24.10.2013ביום . PCAOB-) של סגל הpractice alertsלעת מפורסמות הנחיות ביקורת ( מעת .2

בקרות פנימיות על שיקולים בביקורת בדבר  11הנחיית ביקורת מספר  PCAOBפורסמה על ידי 

  כספי.דיווח 

לאור האמור נוצר צורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי תקין. לאחר התייעצות עם ועדת הקשר  .3

לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבנקים והוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים של 

 ועדכון ההוראה כמפורט להלן. , הוחלט על אימוץ הנחיה זוהשור הנגידלעסקי בנקאות ובאי

 

  התיקונים להוראה

", PCAOB -) של סגל הpractice alertsלנספח להוראה בדבר "הנחיות ביקורת ((י)  4יתווסף סעיף  .4

 כמפורט להלן:

  כספידיווח ות על מיפניבקרות שיקולים בביקורת  – 11הנחיה   "(י)  
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  דברי הסבר

ואי בחשבון בעבודת הביקורת של ר יה זו תובא. הנחPCAOBת הביקורת של סגל כדי לאמץ את הנחי

  החשבון המבקרים, בשינויים המתחייבים.
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  תחילה

 ואילך.  31.12.2013היא על ביקורת הדוחות הכספיים ליום  אות שצוינו בחוזר זהתחילת ההור .5

 

  עדכון הקובץ

 מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין. להלן הוראות העדכון: .6

  להכניס עמוד  להוציא עמוד
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