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ר מטעג דזממשלה: ז  מתפרםמות בדד רצע*־. -

 חוק מילווה המדינה (תיקון מס׳ 8), החשמ׳׳ח-988ו [51 ו]

 י!י־ו- מיו׳. ו 1 . בסעיף 1 לחוק מילויה המדינה, התש>ד־ט-9ד19> (להלן - החוק העיקרי), -במקום ״20,000״

 *בוא ״30,000״.

ד ל 2. בסעיף ד לחוק העיקרי, במקום ״20,000״ יבוא ״50,000׳׳. י  י־-־קיז מ

 דברי השמד

־  בסעיף 1 לחוק מילויה ־מדינה, התשל״ט-9ד9! (להלן
 החיק) נהבע כי הממשל־ רשאית ללזות, בשם המדמה,
 מיליוה בסכום כולל שלא ־על־ על 20,000 מיליין שקלים
 חדשים, ולהוציא למשרה זי איגרות חוב: כספי ־מילויה

 ישמשו למטרות פיתוח ולפרעון חובות המדיבה.

 כסעיף ד לחיק:קבע כי שר האוצר רשאי, באישור יעדת

 הכספים של הכנסת, להגדיל בצו את סכום המילווה הנקוב
 בסעיף 1 עד לסכום כילל של 20,000 מיליון שקלים חדשים.

 מוצע להעמיד את הסכום האמור בסעיף 1 לחוק על
 30,000 מיליון שקלים חדשים ואת הסכום האמור בסעיף 7

 לחוק על 50,000 מיליון שקלים חדשים.

 ם״ח התשל״ט, עבי 112: התשמ״ו> עמי 44: ק״ת התשמ״ח, עמי 854.

 חוק התבדות הממשלתיות (תיקון מס׳ 2), החשמ׳יח-988ן [152]

 תי־זח םעיו׳ 63א 1. בסעיף 63א לחיק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975', המלים ״כחוץ לארץ״ -
 יימחקו.

 השבר

 םעיף 33(ג) לחוק קובע כ׳ החלטה דירקטוריון החברה
 בדבר ייעוד רווחיה טעונה אישור רשות החברות הממשלת

 יות.
 סעיף 63א היסף לחוק לאחר שמספר חברות ממשלתיות
 ביקשו לגייס הון בחוץ לארץ, אך התברר שהוראות סעיפים
 4(א) ר־33(ג) מרתיעות משקיעים זרים לרכוש אח המניות של

 חברות אלה.

 מאחר שמדיניות הממשל־ היא ?1מכיר את אחזקותיה
 בחברות ממשלתיות וכן לאפשר לחברות ממשלתיות לגייס
 הון מן הציבור למ־ממ תכניות פיתוח, כמקום מימון מתקציב
 המדינה, מוצע להרחיב את ההסמכה שבסעיף זה גם מטעמים

 של הצעת מניות לציבור בישראל.

 סעיף 63א לחוק קובע לאמור:

 63א. ההוראה המסמיכה שבסעיף 4(א) או הוראות
 סעיף 33>ג) לא יחולו על חברה אשר הממשלה. כאישור
 הועדה, החליטה שטעמים של הצעת מניות לציבור בחוץ
 לארץ מחייבים שלא להחילן עליה: בסעיף זה, ״מניות״ -
 תעודות שחברה מנפיקה בסדרות והמקנות זכות חברות או
 השתתפות בה. או המקנות זכות לרכישת מניות כאמור.״

 סעיף 4(א) לחוק מעניק לממשלה סמכות לקבוע לחבהה,
 באישור יעדת הכספים של הבנםת, שיקולי פעולה שאינם

 עסקיים.

 סייח החשל׳׳ה, עצי 132: התשל״ו, עמי 7; התשמ״ו, עמי 168.
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