
התשמ''ט1989* ,(7 מס' (תיקון (רישוי) הבנקאות חוק

1 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי), החוק  (להלן 1 התשמ"א1981 (רישוי), הבנקאות לחוק 1 בסעיף .1
או בו לשלוט בנקאי לתאגיד אסור ג' פרק הוראות פי שעל תאגיד  ריאלי" ""תאגיד

בו". ענין בעל להיות

23א סעיף יבוא:הוססת העיקרי לחוק 23 סעיף אחרי . 2

כל "סך
שליטה אמצעי

ריאליים בתאגידים

להחזיק רשאי יהיה בנקאי שתאגיד שליטה אמצעי כל סך (א) 23א.
שיוגדר כפי הבנקאי, התאגיד מהון אחוזים 25 על יעלה לא ריאליים בתאגידים
ובאישור המייעצת הוועדה עם התייעצות לאחר הנגיד שיקבע בכללים זה לענין
ששווי ראה אם יותר גבוה שיעור החזקת להתיר רשאי הנגיד האוצר; שר

התאגיד שהון או רווחיהם בשל גדל הריאליים בתאגידים השליטה אמצעי

לפי זה לענין ייקבע השליטה אמצעי של שוויים הפסדיו בשל קטן הבנקאי
הבנקאי. התאגיד של האחרונים הכספיים בדו"חות ערכם

ריאלי בתאגיד השליטה אמצעי יימנו לא זה סעיף הוראות לענין (ב)

אלה: בידי המוחזקים

בעל הינו או בו שולט הבנקאי שהתאגיד אחר ריאלי תאגיד (1)

בו ענין

בעל שהוא תאגיד או שבשליטתו תאגיד או הבנקאי, התאגיד (2)

אחר בעד או בנאמנות בידיהם מוחזקים השליטה כשאמצעי בו, ענין
ו27: 26 סעיפים הוראות פי על או

בניהולו: או הבנקאי התאגיד שבשליטת גמל קופת (3)

או נאמן הבנקאי שהתאגיד בנאמנות להשקעות משותפת קרן (4)
בה". מנהל

כ"ז מיום , 1924 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1989 באוגוסט 2) התשמ"ט באב א' ביום בכנסת נתקבל *
.62 עמ' ,(1989 באפריל 3) התשמ"ט ב' באדר

.61 עמ' התשמ"ט, :26 עמ' התשמ"ח, :170 עמ' , 168 עמ' ,20 עמ' ,11 עמ' התשמ"ז, :232 עמ' התשמ"א, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק 47 סעיף במקום . 347 סעיף החלפת
47א סעיף והוספת

על "הגבלות
אמצעי החזקת
בתאגיד שליטה

ריאלי

(1989 במרס 31) התשמ"ט ב' כאדר כ"ד ביום אשר בנקאי תאגיד (א) .47

בעל להיות או בו ולשלוט להמשיך רשאי ריאלי, בתאגיד ענין בעל היה או שלט

להלן: לאמור בכפוף בו, ענין

עצמו למען הבנקאי התאגיד ירכוש לא האמור המועד אחרי (1)
הריאלי; בתאגיד שליטה אמצעי

למעט המפקח, או הנגיד בהוראות או בדין הוראה כל לענין (2)

התאגיד פעילות על הגבלה נקבעה שבה 23א, סעיף הוראות
הוראה  (להלן להונו ביחס התחייבויותיו או נכסיו , הבנקאי

בינואר 1) התש"ן בטבת ד' ביום החל מהונו, יופחת מגבילה),
המותר על העודפים השליטה מאמצעי שליש שנה, בכל ,(1990

עולה האמורה ההפחתה אם אולם ג': פרק הוראות לפי בהחזקה
באותה יופחת הבנקאי, התאגיד מהון וחצי אחוז על כלשהי בשנה

הרון: מן האמור השיעור מגבילה הוראה כל לענין שנה

במהלך אלא אשראי הריאלי לתאגיד יתן לא הבנקאי התאגיד (3)

מאותו ללקוחות שניתן לאשראי דומים ובתנאים הרגיל העסקים

דרך בין כאמור, לאשראי מרבי שיעור לקבוע רשאי המפקח סוג;

פלוני; לתאגיד ובין כלל

תאגידים של או הבנקאי התאגיד של עובדים או דירקטורים (4)

ריאלי בתאגיד הדירקטורים מכלל רוב יהיו לא שבשליטתו בנקאיים
בו. ענין בעל הינו או בו שולט הבנקאי שהתאגיד

לרכוש הבנקאי התאגיד רשאי (א10), קטן בסעיף האמור אף על (ב)

חלקו ירד מההנפקה כתוצאה אם הריאלי, התאגיד בידי שהונפקו שליטה אמצעי

לעשרים או פחות, או אחוזים לחמישים ההצבעה בזכויות הבנקאי התאגיד של

בשיעור רק תהיה שהרכישה ובלבד הענין, לפי פחות, או אחוזים וחמישה

הענין. לפי בו, ענין בעל להיות או בו ולשלוט להמשיך לו המאפשר

רכישת על יחול לא (א) קטן שבסעיף ו(2) (1) בפסקאות האמור (ג)

בעל הינו או בו שולט הבנקאי שהתאגיד אחר תאגיד באמצעות שליטה אמצעי

לא הבנקאי שהתאגיד ובלבד נכד), תאגיד  זה בסעיף (להלן בעקיפין בו ענין

שולט שהוא תאגיד של החזקותיו הגדלת במימון בעקיפין, או במישרין יסייע,

שבסעיף ו(4) (3) בפסקאות והאמור הנכד, בתאגיד בו, ענין בעל שהוא או בו
נכד. תאגיד לגבי גם יתקיים (א) קטן

בו השליטה אמצעי אם אף נכד תאגיד על יחולו לא ג' פרק הוראות (ד)

התנאים בו שנתקיימו ובלבד (א), קטן בסעיף הנקוב המועד לאחר נרכשו

(ג). קטן בסעיף המגבילים

כל סך הפחתת
שליטה אמצעי

ריאליים בתאגידים

החזיק (1989 במרס 31) התשמ"ט ב' באדר כ"ד שביום בנקאי תאגיד 47א.
הוראות פי על המותר על העולה בסכום ריאליים בתאגידים שליטה אמצעי

הבאים: בשיעורים המותר, לסכום עד להפחיתם חייב יהא 23א, יסעיף

;(1990 בדצמבר 31) התשנ"א בטבת י"ד יום עד חמישית (1)

."1994 עד 1991 השנים מן אחת בכל חמישית (2)



באסיפתותחולה החל בנקאי תאגיד על יחול זה בחוק כנוסחו העיקרי לחוק 47(א)(4) סעיף .4
זה. חוק של פרסומו יום לאחר הקרובה הכללית

קבלתו.פרסום מיום ימים 30 תוך יפורסם זה חוק . 5

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

פרס שמעון


