
>שראל בנק הוראות

לגבי לקיים חייבים שבנקים יחסיים, שיעורים בדבר צו
אשראי להבטחת ערבויות

הממשלה, עלידי אלי שהועברה 1941נ, הבנקאות, לפקודת א 14 סעיף לפי הסמכות בתוקף
לאמור: קובע אני הוועדה, עם התייעצות ולאחר

תשכ"ה21965 אשראי)' להבטחת ערבויות (שיעורי הבנקאות לצו 1 בסעיף .! סעי"1!
,(3) פיסקה בסוף אשראי", להבטחת ''ערבויות של בהגדרה העיקרי), הצו (להלן

יבוא:
מלכתחילה שנתנה ערבות של חלק כל בנק, בעסקי עוסק שאינו בבנק *או

שנים." ארבע על העולה לתקופה

יבוא: ואחריו (א) 2 יסומן העיקרי לצו 2 סעיף .2 תיקיו
עלידי הניתנות אשראי להבטחת ערבויות (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב) 2 סעיף
אחוזים עשרה שהוא סכום על יעלו לא בנק בעסקי עוסק שאינו בישראל בנק

הקובע." בתאריך כשיעורו ההון מן

.(1965 במרס 1) תשכ"ה א' באדר כ"ז ביום הוא זה צו של תחילתו .3 תחילה

(תיקון), אשראי) להבטחת ערבויות (שיעורי הבנקאות "צו ייקרא זה לצו .4 השם
."1965  תשכ"ו

תשכ"ו בכסלו ז'
1965 בדצמבר 1

הורוביץ ד'
ישראל בנק נגיד

הסבר דברי
מכניס אינו אך בנק", ב"עםקי עוסקים שאינם בנקים על חל 1941 הבנקאות פקודת של זה תיקון

מסחריים. לבנקים המתייחסות זה בעניין ההוראות לגבי שינוי כל
לא בנק" ב"עםקי עוסקים שאינם בנקים של אשראי להבטחת הערבויות יתרת זה, תיקון לפי

מהונם. אחוזים 10 על תעלה
כפי במסגרת הכלולה הנזכרים, הבנקים של אשראי להבטחת הערבויות יתרת בחישוב
מלכתחילה שניתנה אשראי, להבטחת ערבות של חלק או ערבות, בחשבון תילקח לא לעיל, שנקבעה

שנים. ארבע על העולה לתקופה

.50 עמ' תשכ"ה, ,444 ס"וו ;69 עמ' ,1134 מם' 1 תוס' ,1941 ע"ר 1
.1395 עמ' תשכ"ה, ,1685 ק"ת 2
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תשי"ח1957, נזילים), (נכסים ישראל בנק הוראות
תשכ"ו) בתשרי (כ"ה 1965 באוקטובר 21 מיום
6 סעיף לפי נזילים נכסים של ההפחתה סכום בדבר הודעה

* 1957  תשי"ח נזילים)' (נכסים ישראל בנק להוראות 6 לסעיף בהתאם כי בזה, מודיע אני .1

בהוראות, כמשמעותו בנקאי, מוסד רשאי בו אשר ההלוואות, שסכום קבעתי ההוראות),  (להלן
מסך להלן הנקובים האחוזים על יעלה לא ההוראות, לפי להחזיק שעליו הנזילים נכסיו את להפחית
האחוזים 8 זה ובכלל להוראות, ו(8) (3) ,(2) פיםקאות 1א בסעיף המפורטים הפיקדונות כל

האחוזים: ואלה ליצוא), האחוזים 8  (להלן יצוא למימון הלוואות למתן המיועדים

(1965 באוקטובר 21) תשכ"ו בתשרי כ"ה מיום בתקופה
אחוזים 24  (1966 בפברואר 2) תשכ"ו בשבט י"ב יום עד
אחוזים 23  ואילך (1966 בפברואר 3) תשכ"ו בשבט י"ג מיום בתקופה

ישראל בבנק בנקאי מוסד שביצע מישנה נכיון היה להוראות, (ב) 2 בסעיף האמור בעקבות .2
 עליו עודף או כאמור, לבצעו רשאי שהיה המישנה מנכיון פחות יצוא למימון קרנות במסגרת
להפחית בנקאי מוסד רשאי בו אשר ההלוואות סכום לחשבון ייזקף לא הנכיונות שני שבין ההפרש

.1 בסעיף כאמור ההוראות, לפי להחזיק שעליו הנזילים נכסיו את

שבין בהפרש 1 בסעיף האמורים האחוזים 23 או האחוזים 24 יקטנו ליצוא, אחוזים 8 ניתנו לא .3
האמורים הפיקדונות סךכל מתוך יצוא למימון כהלוואות בפועל שניתן האחוז ובין האחוזים 8

.1 בסעיף

 תשכ"ב כספיים), (מוסדות ישראל בנק בצו כמשמעותו כספי מוסד על יחול לא 3 סעיף .4

אינם עוד וכל ל"י, ל100,000 אצלו מגיעים אינם ליצוא האחוזים ש8 בנקאי מוסד ועל '21962
זה. לסכום מגיעים

הפרסומים בילקוט שפורסמה ,6 סעיף לפי נזילים נכסים של ההפחתה סכום בדבר ההודעה .5
בטלה. 2159 עמי תשכ"ה, ,1192

תשכ"ו בתשרי כ"ה
1965 באוקטובר 21

הורוביץ ד'
ישראל בנק נגיד

הסבר דברי
הנזילות, למסגרת מחוץ לתיתו שאפשר האשראי, של המסגרת הוגדלה זו, להודעה בהתאם
האשראי מסגרת בנזילות. החייבים ישראלי במטבע מהפיקדונות אחוזים ל24 אחוזים מ23
ישראלי במטבע מהפיקדונות אחוזים 8 בשיעור דהיינו, בעינה, נשארה היצוא למימון המיועדת

בנזילות. החייבים

.2213 עמי תשכ"ה, ,1736 ק"ת ;432 עמ' תשי"ח, ,753 ק''ת 1

.1467 עמי תשכ"ה, ,1692 ק''ת , 2183 עמי תשכ'יב, ,1330 ק"ת 2
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