הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי
ליום  30בספטמבר 2020

הצהרת המנכ"ל
אני ,דב קוטלר ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") לרבעון שהסתיים ביום  30בספטמבר ( 2020להלן" :הדוח").
	.2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו,
לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
	.3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
	.4אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
(כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן:
א	.קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק,
לרבות תאגידים מאוחדים שלו ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
ב	.קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת לספק מידה סבירה
של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות
המפקח על הבנקים והנחיותיו;
ג	.הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי
הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
ד	.גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי,
על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן
	.5אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א	.את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע
ביכולתו של הבנק לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
ב	.כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית
של הבנק על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.

דב קוטלר
המנהל הכללי
תל-אביב 18 ,בנובמבר 2020

78

בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו

הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי
ליום  30בספטמבר 2020

הצהרת החשבונאי הראשי
אני ,עופר לוי ,מצהיר כי:
	.1סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") לרבעון שהסתיים ביום  30בספטמבר ( 2020להלן" :הדוח").
	.2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו,
לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
	.3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
	.4אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
(כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן:
א	.קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק,
לרבות תאגידים מאוחדים שלו ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
ב	.קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת לספק מידה סבירה
של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות
המפקח על הבנקים והנחיותיו;
ג	.הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי
הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
ד	.גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי,
על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן
	.5אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א	.את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע
ביכולתו של הבנק לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
ב	.כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית
של הבנק על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.

עופר לוי
משנה למנכ"ל ,חשבונאי ראשי
תל-אביב 18 ,בנובמבר 2020
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מילון מונחים
אובליגו
חבות כוללת .סך ההתחייבויות של הלקוח לבנק.
אופציה
חוזה בין שני צדדים (כותב האופציה ורוכש האופציה) .כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו תמורת מחיר קבוע
מראש ,בדרך כלל במועד קבוע מראש.
איגוח
גיוס הון חוץ-בנקאי על-ידי גוף פיננסי באמצעות אגרות-חוב מיוחדות המשקפות את התזרימים הצפויים בגין הלוואות שקובצו יחדיו.
אגרת-חוב
נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב ,ובו הבטחה של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת תשלומי ריבית/קופון,
במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים .זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה ופירמות יכולות ללוות כסף מהציבור.
אשראי חוץ-מאזני
התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים).
באזל /2באזל 3
תקנות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על-ידי ועדת באזל ,העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם.
הון פיקוחי
ההון הפיקוחי מורכב משני רבדים :הון רובד  1והון רובד  ,2כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הון רובד 1
הון רובד  - 1הון על בסיס מתמשך ( (going-concern capitalכולל הון עצמי רובד  1והון רובד  1נוסף .כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הון רובד 2
הון בחדלות פירעון כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הסכמי רכש/מכר חוזר
הסכמים לרכישה או מכירה של ניירות-ערך בתמורה למזומן או ניירות-ערך ,כאשר בעת העסקה מסכימים המוכר והקונה לבצע עסקה חוזרת ,הפוכה
מזו שבוצעה לראשונה ,במועד ובמחיר מוסכמים מראש.
חבות
כמשמעותה בהוראה  313להוראות ניהול בנקאי תקין.
חוב
זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה ,אשר מוכרת כנכס במאזן של התאגיד הבנקאי (לדוגמא פיקדונות בבנקים,
אגרות-חוב ,ניירות-ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ,אשראי לציבור ,אשראי לממשלה ,וכו') .חובות אינם כוללים פיקדונות בבנק
ישראל ואינם כוללים נכסים בגין מכשירים נגזרים.
חוב מותנה בביטחון
חוב שפירעונו צפוי להתבצע באופן בלעדי מתוך הביטחון ,ואין מקורות זמינים ומהימנים אחרים לפירעונו.
כתבי התחייבות נדחים
כתבי התחייבות שהזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של התאגיד הבנקאי ,למעט כתבי התחייבות אחרים ומאותו סוג.
מדד המחירים לצרכן
מדד המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים ,המהווים את "סל הצריכה" של
משפחה ממוצעת.
מח"מ
משך חיים ממוצע
הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של האיגרת.
מכשיר נגזר
מכשיר פיננסי או חוזה עתידי שערכו נגזר מערכו של נכס בסיס כלשהו ושקיים שוק במסגרתו ניתן לקבוע את שוויו.
מכשיר פיננסי
מכשיר פיננסי הוא כל חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.
מניות פנטום
מכשיר התחייבותי המעניק תגמול במזומן המבוסס על שווי מניית החברה וזאת ללא הזכאות לקבל מניה בפועל.
מניות רדומות
מניות המוחזקות במישרין על-ידי החברה עצמה .ממניות אלה נשללו הזכויות בהון ובהצבעה בחברה.
מרווח Bid-Ask
המרווח בין מחיר הרכישה ומחיר המכירה המוצעים .זהו למעשה ההבדל בין המחיר הגבוה ביותר שקונה מוכן לשלם עבור נכס והמחיר הנמוך ביותר
בו מוכר מוכן למכור אותו.
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מילון מונחים
נגזר OTC
Over the counter
מכשיר נגזר מסוג שמוסדות פיננסיים מתקשרים לגביו במהלך העסקים הרגיל ושקיים שוק במסגרתו ניתן לקבוע את שוויו.
סינדיקציה
עסקה שבה מספר מלווים חולקים מתן הלוואה ללווה יחיד ,אך כל מלווה מעמיד הלוואה בסכום מסוים ללווה ויש לו את הזכות להיפרע ממנו .לעיתים
קרובות ,קבוצות של מלווים מממנות יחד אותן הלוואות כאשר הסכום שהועמד גדול יותר מהנכונות של מלווה יחיד כלשהו להלוות.
פיקדונות לזמן קצוב
פיקדונות בהם למפקיד אין זכות וגם הוא אינו מורשה למשוך מהם במשך  6ימים ,לכל הפחות מיום ההפקדה.
פיקדונות לפי דרישה
פיקדון שאינו פיקדון לזמן קצוב.
שוק פעיל
שוק בו עסקות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח מספיקים על מנת לספק מידע על התמחור על בסיס שוטף.
B2B
Business To Business
פעילות עסקית של מכירת מוצר או מתן שירותים של ארגון אחד לארגון שני.
CVA
Credit Valuation Adjustment
חישוב סיכון האשראי בנגזרים משקף את תוחלת ההפסד הצפוי לבנק במקרה בו הצד הנגדי לעסקה יגיע למצב של כשל אשראי.
FATCA
Foreign Accounts Tax Compliance Act
חוק אמריקאי הנועד לשיפור אכיפת המס ,קובע כי גופים פיננסיים מחוץ לארצות-הברית חייבים בדיווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות המנוהלים
אצלם ושייכים למי שחייב בדיווח גם אם הוא לא תושב ארצות-הברית.
FDIC
Federal Deposit Insurance Corporation
התאגיד האמריקאי הפדרלי לביטוח פיקדונות.
FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority
הרשות המפקחת על המוסדות הפיננסיים בשוויץ.
GRI
Global Reporting Initiative
תקן בינ"ל לדיווח בתחום הקיימות והאחריות התאגידית.
ICAAP
Internal Capital Adequacy Assessment Process
תהליך פנימי להערכת הלימות ההון ולקביעת האסטרטגיה להבטחת הלימות ההון של תאגידים בנקאיים .תהליך זה נועד להבטיח כי יוחזק על-ידי
התאגידים הבנקאיים הון הולם שיתמוך בכל הסיכונים הגלומים בעסקיהם ,וכן שיפותחו וינקטו על ידם תהליכים נאותים לניהול הסיכונים .התהליך
משלב ,בין היתר ,קביעה של יעדי הון ,תהליכי תכנון הון ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון.
LDC
Less Developed Country
ארצות המסווגות על-ידי הבנק העולמי כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית.
LTV
Loan To Value Ratio
היחס בין סכום ההלוואה (לרבות מסגרת מאושרת שטרם נוצלה) ,לבין שווי הנכס המשועבד (לפי חלקו של התאגיד הבנקאי בשעבוד).
MTM
Mark to Market
שערוך של מכשיר נגזר בהתבסס על ציטוטים של מחירי שוק בשווקים רלוונטיים ,ובהעדרם בהתבסס על שיטות הערכה חלופיות.
NPL
Non Preforming Loan
אשראי פגום שאינו צובר ריבית.
VaR
Value at Risk
מודל סטטיסטי מקובל לכימות סיכוני שוק .המודל מעריך ,על בסיס נתונים היסטוריים את ההפסד המירבי הצפוי בגין פוזיציה מסוימת או תיק מסוים,
עבור אופק זמן ורמת מובהקות מוגדרים.
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אינדקס
א

איגוח 244 ,99
אשראי לציבור ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,26 ,23 ,14 ,8
,164 ,162 ,158 ,154 ,150 ,146 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,96 ,93 ,88 ,83 ,61
,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165
,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180
244 ,243 ,237 ,233 ,231 ,226 ,225 ,223 ,222 ,221 ,219 ,218 ,197 ,196 ,195

ג

גידור 227 ,226 ,141 ,102 ,101 ,99 ,97 ,76 ,48 ,41 ,21

ד

דיבידנד 207 ,206 ,205 ,123 ,99 ,93 ,91 ,90 ,89 ,32 ,31 ,13 ,8

ה

הון והלימות הון 47
הון מניות 91 ,90 ,89
הלבנת הון 224 ,210 ,136 ,74 ,17
הלוואות לדיור ,46 ,45 ,44 ,43 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,34 ,32 ,27 ,26 ,22 ,8
,132 ,127 ,124 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,96 ,64 ,62 ,58 ,57 ,56 ,52 ,51 ,50
,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,160 ,158 ,156 ,154 ,152 ,150 ,148 ,146 ,144
,208 ,189 ,188 ,180 ,179 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168
221 ,220 ,213
הליכים משפטיים 133 ,132 ,131 ,18
הסכם שכר 121
הפרשה לירידת-ערך 224 ,99 ,47 ,21
הפרשה פרטנית להפסדי אשראי 179 ,178 ,177
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 231 ,23

ו

ועדת שטרום 218 ,208

י

יעד הון 220

מ

מגזרי פעילות לפי גישת ההנהלה ,164 ,83 ,50 ,48 ,46 ,45 ,44 ,29 ,8
216 ,213 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165
מגזרי פעילות פיקוחיים ,144 ,83 ,46 ,45 ,44 ,43 ,40 ,39 ,37 ,36 ,8 ,7
226 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,160 ,158 ,156 ,154 ,152 ,150 ,148 ,146
מדינות זרות 28
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים 126
מימון ממונף 68 ,8
מינוף 130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,83 ,35 ,19 ,12 ,8
מסגרות אשראי 218 ,209 ,208 ,189 ,27

נ

נגזרים ,92 ,91 ,90 ,88 ,83 ,68 ,62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,48 ,41 ,31 ,27 ,21 ,8
,192 ,191 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97
,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193
,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,230 ,227 ,226
244
נזילות 210 ,130 ,75 ,72 ,71 ,60 ,48 ,32 ,18 ,14 ,12 ,7
ניהול סיכונים 222
ניירות-ערך ,88 ,83 ,61 ,58 ,57 ,56 ,48 ,35 ,29 ,28 ,26 ,21 ,19 ,14 ,11 ,8
,130 ,129 ,122 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,98 ,93 ,92
,180 ,179 ,178 ,177 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,144 ,141 ,133 ,132
,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181
,233 ,223 ,220 ,218 ,217 ,216 ,210 ,209 ,204 ,203 ,202 ,200 ,199 ,198
244 ,239 ,237 ,235
נכסים אחרים ,172 ,171 ,170 ,169 ,112 ,111 ,110 ,95 ,92 ,88 ,58 ,57 ,56
,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,175 ,174 ,173
238 ,234 ,193 ,192 ,191
נכסי סיכון 162 ,158 ,154 ,150 ,146 ,124 ,34

ז

זכויות עובדים ,192 ,191 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,92 ,83 ,71 ,19
193

ח

חובות פגומים ,154 ,150 ,146 ,112 ,111 ,110 ,61 ,54 ,53 ,52 ,51 ,14 ,13
,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,175 ,174 ,173 ,162 ,158
237 ,233 ,194 ,187
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ס

סייבר 210 ,75 ,72 ,48 ,19 ,14
סיכון אשראי ,58 ,57 ,56 ,55 ,52 ,48 ,42 ,34 ,28 ,27 ,23 ,19 ,18 ,14 ,8 ,7
,170 ,143 ,142 ,124 ,114 ,113 ,112 ,111 ,96 ,83 ,75 ,68 ,66 ,65 ,61 ,60 ,59
,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171
231 ,227 ,219 ,208 ,197 ,196 ,195 ,194 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186
סיכונים אחרים 75 ,7
סיכון מוניטין 75 ,48 ,14
סיכון מימון 72
סיכון נזילות 75 ,71 ,48 ,14 ,12 ,7
סיכון רגולטורי 48 ,14
סיכון ריבית 75 ,69 ,48 ,32 ,14
סיכון שוק 75 ,69 ,48 ,14 ,7
סיכון תפעולי 124 ,75 ,74 ,72 ,48 ,34 ,18 ,14 ,7

ע

עמלות ,86 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,24 ,23 ,20 ,13 ,12 ,8
,218 ,213 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,160 ,156 ,152 ,148 ,144 ,135 ,133 ,97
237 ,233 ,232 ,226 ,225 ,223 ,222 ,221 ,219
ענפי משק 77 ,68 ,61 ,59 ,57 ,56 ,29 ,27 ,26 ,19 ,8

פ

פיקדונות הציבור ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,29 ,26 ,14
,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,158 ,154 ,150 ,146 ,115 ,98 ,96 ,88 ,83
,227 ,226 ,225 ,223 ,222 ,220 ,219 ,218 ,197 ,196 ,195 ,193 ,192 ,191
243 ,240 ,239 ,236 ,235

ר

רגולציה 220 ,75 ,19 ,17
רווח למניה 86

ש

שווי הוגן ,104 ,103 ,102 ,101 ,99 ,87 ,83 ,70 ,69 ,48 ,41 ,30 ,25 ,21 ,9
,197 ,196 ,195 ,194 ,143 ,142 ,141 ,140 ,117 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105
230 ,227 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198

ת

תגמול 244 ,215 ,122 ,121 ,91 ,90
תיק בנקאי 70 ,69
תיק למסחר 28
תשואה להון 122 ,121
תשלום מבוסס מניות 92 ,91 ,90 ,89
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