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פרסומים מקצועיים של לשכת רואי החשבון בישראל.
המדריך לחבר  -לשכת רואי החשבון בישראל.
מאמרים מתוך בטאון "רואה החשבון" בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל.
פרסומי המועצה לתקני ביקורת ) (IAASBשל האיפ"ק .IFAC -
חוק החברות ,התשנ"ט .1999 -
חוק רואי חשבון ,התשט"ו -1955ותקנותיו.
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