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 רשות ניירות ערך
 199-9שאלות ותשובות לעמדה משפטית 

עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות הבקרה 
הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי 

 הדירקטוריון וההנהלה

 

 

 שלום לכולם,

 

קובעת  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"לב לתקנות ניירות ערך 9תקנה 

חובת גילוי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית 

ג לאותן תקנות קובעת 38על הדיווח הכספי והגילוי של תאגידים מדווחים. תקנה 

 חובה זו גם בדוחות רבעוניים.

 

יישום הערכת אפקטיביות של בעניין עקרונות מנחים ל 199-9עמדת סגל משפטית 

 –להלן בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון וההנהלה )

( קובעת עקרונות מנחים לעיצוב מודל להערכת "199-9עמדה משפטית "

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי אשר יאפשר לדירקטוריון 

ביטחון בקשר עם נכונות מסקנתם בדבר ולהנהלה להשיג רמה סבירה של 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית.

 



מסמך שאלות ותשובות בקשר פרסמה רשות ניירות ערך  2019בנובמבר  10 ביום

מטרת המסמך הינה לשקף לציבור את עמדות סגל רשות  .199-9לעמדה משפטית 

 ניירות ערך כפי שהתקבלו במספר מקרים העוסקים בנושא זה.

 

 לחצו כאן –אתר רשות ניירות ערך המלא במסמך הלקריאת 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: 'טל ,Deloitte ,ראש המחלקה המקצועית, שותף ,יא טביביאןרו"ח ג

 03-6085516: 'טל, Deloitte, המקצועית המחלקה, שותף ,רו"ח אורי לוי
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