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 תיקון תקנות ניירות ערך

פירוט השעות של רואי החשבון ביטול חובת 

בדוח הדירקטוריון  המבקרים  

 

 

 , .ן שלום לכולם

 
  1970 – ( לתקנות ניירות ערך "דוחות תקופתיים ומידיים" התש"ל 12)ב()10תקנה 

)להלן "התקנות"( קובעת חובה לגלות פרטים מסוימים אודות רואה החשבון המבקר  

במטרה להשיג    . גילויים אלה נקבעושל תאגיד, כמפורט בתוספת השביעית לתקנות

ר בקשר עם עבודת הביקורת  שקיפות של התגמולים הניתנים לרואה החשבון המבק

ועם השירותים הנלווים, בין היתר, על רקע החשש לתלות של רואה החשבון המבקר  

 מבוקר. גוף הב

 

את שם רואה החשבון המבקר,  לפרסם בדוח הדירקטוריון , על התאגיד בהתאם לכך

ושעות העבודה )תוך הבחנה בין שירותי ביקורת ושירותים  הטרחה פירוט שכר 

לשנת הדיווח והגורמים אשר אישרו את שכר  אחרים(, עקרונות לקביעת שכר הטרחה  

הטרחה, הסברי הדירקטוריון לשינוי מהותי בשכר הטרחה או בשעות העבודה  

 . , במידה ורלוונטיוהחלפת המבקר 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


הדרישה לגילוי שעות עבודת רואה החשבון  במהלך השנים נשמעו טענות לפיהן 

המבקר בצירוף הדרישה לגלות את היקף שכר הטרחה שלו גורמות לשחיקה בשכר  

רואי החשבון המבקרים, זאת משום שדרישות הגילוי האמורות מאפשרות   ה של טרחה

וחות מחירים זולים  למשרדים מתחרים לזהות את השכר לשעה ולהציע לחברות המדו

להוביל לשחיקת    העלולהטרחה  יותר. כתוצאה מכך, עולה חשש כי שחיקת שכר 

איכות הביקורת ועל כן הוצע לבטל את דרישת הגילוי לגבי היקף שעות הביקורת,  

 באופן דומה למקובל בארה"ב ובאנגליה. 

 

קיקה  לאחר בחינה מעמיקה של רשות ניירות ערך, הובא התיקון לאישור בתהליך ח 

הסופי אשר מבטל את חובת פירוט  תיקון הפורסם ברשומות  2021בדצמבר  29ביום ו

  , הן ביחס לשירותי הביקורתןשעות רואי החשבון המבקרים בדוח הדירקטוריו 

, והן ביחס  ( לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת)שירותים הקשורים לביקורת  ו

 ו ברשומות. התיקון נכנס לתוקף מיום פרסומ  לשירותים אחרים. 

 

 

 כאן  צולח –לקריאת התיקון כפי שפורסם ברשומות 
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 , ח גיא טביביאן"רו

 Deloitte , ראש המחלקה המקצועית, שותף
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