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 חרק המילווח (מוסדרת כספיים), תשי״ט—1958

י המיל־חז א נ ר ת ב ד ת כ ו נ ק  ת

9 לחוק המילווד! (מוסדות כספיים), תשי״ט—  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (ח) ר
 1953 אני מתקין תקנות אלד!:

 הנידות 1. בתקנות אלת —

 ״המילווה״ — המילווה שהממשלה מורשית לקבלו בהתאם לחוק המילות?(מוסדות כספיים),
 תשי״ט—1958.

ה 2. המילווה יכונה ״מילווה ממשלתי 4%% 1962״. נ י מ ז י ו ו נ  כי

 צורת 3. שטרי הערך ייערכו בצורה של תעודות סטוק. (להלן — תעודות) הרשומות על שם

י בעליהן. י ע ה י י ט  ע

ה 4, הנהלת עניני המילווה תהיה בידי בנק ישראל או בידי מי ששר האוצר ימנה אותו ו ר י מ  הנהלת ה

 מפעם לפעם לתפקיד זה. הודעה על המינוי תפורסם ברשומות. הבנק או מי שינהל את עניני
 המי לווה ייקרא להלן — המינהל.

י 5. (א) המינהל ינהל פנקס(להלן — הפנקס), שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי י י ע י ט ס ש ק נ  פ

 שטרי הערך וסכומי שטרי הערך שלהם.
 (ב) הפנקס ישמש הוכחה לכאורה לכל ענין הרשום בו על פי תקנות אלה, לרבות

 זכותם של האנשים הרשומים בו לסכום שטרי הערך הרשומים בשמם.

 תעודות 6. (א) מי שנרשם בפנקס כבעל שטרי ערך זכאי לקבל, בלי תשלום, תעודה אחת על

 כל סכום שטרי הערך או שתי תעודות או יותר המצטרפות לסכום הכולל של שטרי הערך.

 (ב) אם נרשמו בפנקס שני אנשים או יותר כבעלים משותפים של שמרי ערך, לא
 יהיו אותם בעלים זכאים כל אחד לתעודות נפרדות ומסירת תעודה לאחד מהם, דינה כמסירה

 לכולם.
 (ג) תעודה שניטשטשה צורתה, או שאבדה או הושמדה, רשאי המינהל למסור העתק
 ממנת, לאחר תשלום אגרה של 150 פרוטה ולאחר החזרת התעודה במקרה שניטשטשה
 צורתה ולהתנות תנאיט בנוגע להוכחות ולשחרור מאחריות כפי שהמעהל יראה לנחוץ. שר

 האוצר יהיה רשאי להגדיל את האגרה הנזכרת בתקנת משנה זו בהודעה ברשומות.

 (ד) תעודה על שטרי ערך שניתנה לפי תקנות אלה, תשמש הוכחה לכאורה לזכותו
 של האדם הנזכר בר, לסכום שטרי הערך המפורט בה.

ת 7, שום הודעה על נאמנות ביחס לשטרי הערך, בין הודעה מפורשת ובין הודעה מסתברת ״ ט א  ג

 או משתמעת מצללא, לא תירשם בפנקס או בתעודה, וכל תשלום של קרן או ריבית לידי מי
 ששמו נרשם בפנקס כבעל שטרי הערך יהיה סילוק גמור של הסכום ששולם, גם אם היד.

 ידוע לשר האוצר או למינהל על נאמנות ביחס לשטרי הערך.

. 8, (א) שטרי ערך ניתנים להעברה על ידי כתב העברה, שיהא התום על ידי המעביר  העירי

י ומקבל ההעברה, וחתימותיהם טעונות קיום על ידי עד, תוך ציון מקצועו או משלח ידו של י , ע י 0 ^ 
 העד ומקום מגוריו או מקום עסקו הרגיל.

 1 ם״ח 265, תשי״ט, עט׳ 11.
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 (ב) כתב ההעברה והתעודה הנזכרת בו יימסרו למינהל ויישארו בידו, והמינהל
 ירשום את ההעברה בפנקס ויתן תעודה חדשה או תעודות חדשות למקבל ההעברה, או

 למקבל ההעברה ולמעביד, כפי שהענין יחייב.
 (ג) המינהל רשאי לעכב את רישום ההעברה עד שיקבל הוכחות להנחת דעתו בנוגע

 לזכות המעביד לעשות את ההעברה.
 (ד) כל עוד לא רשם המינהל העברת שטרי ערך בפנקס, יראו את המעביד כבעלם.
 (ה) המינהל רשאי לא לרשום העברות של שטרי ערך בתוך שלושים יום לפני כל

 מועד לתשלום ריבית.

ו  9. (א) שטרי ערך שבעלם מת ניתנים להעברה על ידי מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו י^טדי עד
 עבעלב טח

 או יורשיו.
 (ב) היו שטרי ערך רשומים על שם שני בעלים או יותר ומת אחד מהם, רואים את

 הנותר או הנותרים כבעלים היחידים של שטרי הערך.
 40 (א) הריבית על שטרי הערך תשולם בהמחאות שיישלחו בדואר לפי המען הרשום תשלופ ריבית

 של הבעל, או, במקרה של בעלים משותפים, לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה
 בפנקס, או לאדם אשר הבעל או כל הבעלים המשותפים הורו עליו בכתב למינהל.

 (ב) משלוח המחאה במכתב ערוך כאמור בתקנת משנה (א), דינו כמסירת ההמחאה
 לידי הבעל.

 11. המינהל רשאי, לפני תשלום קרן• או ריבית של שטרי ערך, לדרוש הוכחה להנחת ד, וכהת זבו ת
 דעתו בנוגע לזכותו של האדם התובע את התשלום.

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המילווה (מוסדות כספיים), תשי״ט—1959״. ה׳טפ

ל • ו כ ש י א ו  כ׳ בטבת תשי״ט(31 בדצמבר 1958) ל
) שד האוצר 7 2 1 3 ט 5 ח ) 

 פקודת הבנקאות, 1941

 צו בדבר טפסים •

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 9 לפקודת הבנקאות, 11941(להלן — הפקודה), שהועברה
 אלי 2, אני מצווה לאמור:

, במקום הטופס שבתוספת תיקון המושפיז  1. בתוספת לצו הבנקאות (שינוי טופס תוספות), 1946 3
 הראשונה לפקידה יבואו טפסים אלה:

 1 ע״ו 1941, תום׳ 1 00׳ 1134, עש׳ 69.

 2 י״פ 383, חשט״ו, עמי 156.

 3 ע״ר 1948, ת וסי 2 םם׳ 1484, עם׳ 430.
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 דין וחשבון חדשי על האקטיב וה&םיב שבנק חייב להגיש

 יץ ומשמן חדשי על ד״אקטיב והפטיכ של עני! ,

 טופס מס׳ 1

 ליופ.

 סה״כ
 במטבע םת״כ כללי

 חוץ
 בטטבע
 ישראלי

 ?״י ל״ י ל" י ?״י

ב י ט ק  א

 1. שמרי כסף ומעות׳ מטילי זהב ובםף;
 א. שטרי לסף ומעות

 ב, מטילי זהב וכסף

 2. . סכומים במעבר:
 א. שיקים משוכים על מוסדות בנקאיים אחרים, שטרם הוצגו

 ב. מסלקות עירוניות ומקומיות

ת מ מ ר י ע ך י ת ב  ג. מסלקו

 י ד. סכומים אחרים במעבר

 3. פקדונות המוחזקים במוסדות בנקאיים:
 «. פקדונות לפרעה לפי דרישה :

ות והיהדות) נ  (1) בבנק ישראל (נא לצרף פירוט החשבו
ק הדואר  (2) בבנ

 (3) בבנקים אחרים בישראל
ת  (4) בבנקים למשכנתאו

 (5) באגודות שיתופיות לאשראי
 (6) בבנקים מחוץ לישראל

 (7) אצל קורספונדנטים אחרים מחוץ לישראל
 . (8) במשרד הראשי ובסניפיו של הבנק מחוץ לישראל

נות לזמנים קצובים (וכן פקדונות שאפשר להוציאם  ב. פקדו
: ( ת מ ד ק ו  לאהד מתן הודעה. מ

 (1) בבנק ישראל
 (2) בבנקים אחרים בישראל

ת  (3) בבנקים למשכנתאו
ות לאשראי פי  (4) באגודות שיתו

 (5) בבנקים מחוץ לישראל
פ אחרים מחוץ לישראל דנטי נ ספו ו  (6) אצל קו

ק מחוץ לישראל  (7) במשרד הראשי ובסניפיו של הבנ

ות במטבע חוץ — נ : סעיף 3 בולל יתרות חשבו ה ד ע  ה
 קלירינג בסכום של ל״י

 . 4. יתרות בין סניפי הבנק

 5. שטרי אוצר

 6. שטרות שנוכו:
 א. להכרות־עזר של הבנק ;

 (1) בישראל
 (2) מחוץ לישראל

 ב. לבנקים אחרים בישראל

 608 קובץ התקנות 861, כ״א בטבת תשי״ט, 1.1.1059



ב  פםי
 םה״כ
 כללי

 ?״י ל״ י

 במטבע
 זזו״ן

 במטבע
 ישראלי

 ל" י

 1, ההון הנפרע

ן שמודה  2• קי

 3. איגרות הוב (משועבדות ב־ )

 4. פקדונות המוחזקים בשביל מוסדות בנקאיים:
ן לפי דרישה : נות לפרעו  א. פקדו

 (1) בנק הדואר
 (2) בנקים אחרים בישראל

ת  (3) בנקים למשכנתאו
ות לאשראי פי  (4) אגודות שיתו

 (5) בנקים מחוץ לישראל
 (6) קורספונדנטים אחרים מחוץ לישראל

 (7) המשרד הראשי וסניפיו של הבנק מחוץ לישראל

נות שאפשר להוציאם ת לזמנים קצובים (וכן פקדו ו נ  ב. פקדו
: ( ת מ ד ק ו  לאחר מתן הודעה מ

 (1) בנקים אחרים בישראל
ת ם למשכנתאו י ק  (2) מ

ות לאשראי פי  (3) אגודות שיתו
 (4) בנקים מחוץ לישראל

 (5) קורספונדנטים אחרים מחוץ לישראל
 (6) המשרד הראשי וסניפיו של הבנק מחוץ לישראל

ות במטבע חוץ - נ ת חשבו תרו : סעיף 4 בולל י ה ר ע  ה
י ״ ל .  קלירינג בסכום של. .

 5. יתרות בין סניפי הבנק

 6. פקדונות של חברות־עזר:
 א. בישראל

 ב. מחוץ לישראל

 7. פקדונות הציבור:
ן לפי דרישה, המוחזרים : ות עובר ושב לפרעו נ  א. חשבו

 (1) על־ידי שיקים

 (2) שלא על־יז־י שיקים

ות חסכון מאושרות י ת שהופקדו לפי תכנ ו נ ו  ב. חסכ

 ג. פקדונות תושבי־חוץ במטבע חוץ :
ת עובר ושב ו נ  (1) חשבו

ת לזמנים קצובים ו נ  (2) פקדו

ות ״חסומים״ ו״רשומים״ נ  ד. חשבו
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י ב (המשך)  א ק ט

 םה״כ
 כללי

 ל" י

 במטבע
 ח ו־{

 ל״י

 במטבע
י  ישראל

 5" י

ולת בנקים או חבדות־עזר של הבנק, העומדים  ג. ללקוחות, ז
: ך ש מ  לפרעון מתיאריך הרין וחשבון הוזז, ב

 (1) ששה הדשים
 (2) למעלה מששה חדשים עד שנימ־עשר חדשים

 (3) למעלד, משנים־עשר חדשים
 ד. שטרות שזמן פרעונם עבר ולא נפרעו

כד:  הלוואות, מפרעות, משיכות־יתר, ו
 א. להברות־עזר של הבנק :

 (1) בישראל
 (2) מחוץ לישראל

 ב. לבנקים אחרים בישראל
 ג, לאגודות שיתופיות לאשראי

 ד, לבנקים מחוץ לישראל
 ה. לממשלה

חות אחרים :  ו, ללקו
נות חוזרים דביטוריים ומשיכותייתר  (1) . חשבו

 (2) הלוואות לזמנים קצובים, העומדות לפרעון מתאריך
 הדו״ח הזד״ במשך ;

 (א) שנה
 (ב) למעלה משנה

יות הסבון ות שהופקדו לפי תכנ נ ך כספי חסכו  ז. הלוואות מתו
 מאושרות

 ח, הלוואות מתוך פקדונות צד שלישי

 הלוואות מתוך פקדונות למתן הלוואות של הסוכנות
 היהודית לא״י ושל מוסדות אחרים שאושרו ע״י בנק
 ישראל לצורך סעיף 1 (7) להוראות בדבר נכסים נזילים

 הלוואות מתוך פקדומת של קופות תגמולים:
ת התגמולים פו  א. הלוואות לחברי קו

 ב. הלוואות שהוכרו כ״השקעה מוכרת״

 ד.

.8 

•9 

 10. הלוואות שניתנו מתוך פקדונות למתן הלוואות קונםור־
 ציאליות של:

 א, בנקים אחרים בישראל
 ב. אגודות שיתופיות לאשראי

 11. הלוואות מתוך פקדונות ממשלה מיוחדים:
 א. הלוואות ללקוחות הנובעות מיבוא באמצעות חברת השילומים
ת הנובעות מיבוא מכספי המענק האמריקני חו  הלוואות ללקו

 הלוואות לחייבי מס־הכנסה
 הלוואות לתשלום מס־עזבון

 הלוואות בקשר להחזרת מכס ומם־קניד.
 הלוואות לרכישת איגרות חוב ממשלתיות

 ב.
 ג.
 ד.
 ה.
 ו.
 ז,

 ח.
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ן מתאריך הדיז נות לזמנים קצובים, העומדים לפרעו  ה. פקדו
ן הזה, במשך :  וחשבו

 (1) ששה חדשים
 (2) למעלה מששה חדשים ועד שנים־עשר חדשים

 (3) למעלה משנים־עשר חדשים ועד שמונהיעשר חדשים
 (4) למעלה משמונדרעשד חדשים

ן ה מתאריך הדין וחשבו ע ר פ נות צד שלישי העומדים ל  ו, פקדו
: ך ש מ  הזה, ב

 (1) שמונה־עשד חדשים
 (2) למעלה משמונה״עשר חדשים

נות בקשר לאשראים דוקומנטריים ולקיבולים(אקצפטים)  ז. פקדו
ת, ות אחרו י בו י ות, הלוואות והתחי י ן ערבו ות לבטחו נ  ח, פקדו

 העומדים לפרעון מתאריך הדו״ח הזד״ במשך :
 >1) שמונה־עשר חדשים

 (2) למעלה משמונה־עשר חדשים

ות במטבע חוץ — נ ת חשבו תרו : סעיף 7 בולל י ה ר ע  ה
 קלירינג בסכום של ל״י

 8. פקודות והמחאות העומדות לפדעזץ

 9. פקדונות למתן הלוואות של הסוכנות היהודית לא״י ושל
 מוסדות אחרים שאושרו ע׳׳י בנק ישראל לצורך סעיף

 1 (7) להוראות בדבר נכסים נזילים

 10. פקדונות של קופות תגמולים:
ת התגמולים ו פ ו  א, למתן הלוואות לחברי ק

 ב, לשם השקעתם ב״השקעה מוכרת״
 ג

 11. פקדונות למתן הלוואות קונםורציאליות של;
 א. בנקים אחרים בישראל

ת לאשראי ו פי תו  ב. אגודות שי
! מתאריך הדו״ח הזה, במשך:  ג. מוסדות אחרים, העומדים לפרעו

 (1) שמונה־עשר חדשים
- (2) למעלה משמתה־עשר חדשים  י

 12. פקדונות ממשלה:
ות עובר ושב של הממשלה נ  א. חשבו

ת לזמנים קצובים ואחרים של הממשלה ו נ  ב. פקדו

 13. פקדונות ממשלה מיוחדים:
ת השילומים ר ב ת הנובעים מיבוא באמצעות ח ו נ  א. פקדו

נות האוצר הנובעים מיבוא מכספי המענק האמריקני  ב. פקדו
 ג. פקדונות האוצר הנובעים ממתן הלוואות לחייבי מס־הכנסה

נות האוצר הנובעים ממתן הלוואות לתשלום מס־עזבון  ד. פקדו
ות האוצר בקשר להחזרת מכס ומס־קניה נ  ה. פקדו

ות נות האוצר בקשר להפצת איגרות חוב ממשלתי  ו. פקךו
 ז

 ח :
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ט י ב (המשך)  א ק

 םה״כ

 ל״ י

 במטבע
 חוץ

 ל״ י

 במטבע
 ישראלי

 ליי

 12. הלוואות מתוך פקדונות ממשלה למתן הלוואות:
ות ממשלה למתן הלוואות מכספי תקציב נ  א. הלוואות מתוך פקדו
ת בנקאיים אח סדו  הפיתוח (מזה ניתנו הלוואות באמצעות מו

 רים בסך ל״י)
יות ממשלה מיוחדים למתן הלוואות ך פקדו  ב. הלוואות מתו
ת בנקאיים _.אחרים סדו  (מזה ניתנו הלוואות באמצעות מו

 בסך ל״י)

 13. השתתפויות הבנק בהלוואות קונםורציאליות המבוצעות
 על־ידי:

 א. בנקים אחרים בישראל
ות לאשראי פי דות שיתו  ב, אגו

 14. השקעות:
 א. בחברותיעזר של הבנק :

 (!) בישראל
 (2) מחוץ לישראל

 ב. בניירות־ערך של הארץ :
 (1) מילווה ממשלתי 3%

 (2) ניירות־ערך אחרים של ממשלת ישראל
ת ומוסדות אחרים בארץ  (3) ניידות־ערך של חברו

 ג. בניירות־ערך של חוץ־לארץ

 15. בניני הבנק ונכסי דלא ניידי אחרים (לרבות ציוד, ריהוט,
 . קבועות ומתאמים)

 16. התחייבויות של לקוחות בעד קיבולים (אקצפטיש) וער
 בויות על קיבולים שניתנו על־ ידי הבנק

 17. התחייבויות בעד אשראים דוקומנטריים שנפתחו:
 א. של לקוחות

 ב. של בנקים בישראל

 18. התחייבויות בעד אשראים דוקומנטריים ליצוא:
 א. של קורספונדנטים

 ב. של בנקים בישראל

 19. התחייבויות של לקוחות בעד ערבויות, הסבות והתחיי
 בויות אחרות

 20 חשבונות אחריש

 פה״כ

 התחייבויות על תנאי:

 א. נכיון משנה של שטרות בבנק ישראל ל״י

(נא לצרף פירוט) ל״י  ב. התחייבויות אחרות על תנאי

 סה״כ ל״י

 הננו מצהירים כי הפרטים שניתנו בדו״־ח זה, וכן ברשימות המצורפות אליו, הינם
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 םה״כ

 5״ י

 בפטכע
 חוץ

 ל״ י

 בטטבע
 ״שרא?י

 ל״ י

 14. פקדובות ממשלה למתן הלוואות:
 א, פקדונות ממשלה למתן הלוואות מכספי תקציב הפיתוח (מזה

 הופקד באמצעות מוסדות בנקאיים אחרים סך
 ל״י)

 ב, פקדונות ממשלה מיוחדים למתן הלוואות (מזה הופקד באמ־
 צעות מוסדות בנקאיים אחרים סך ל״י)

 15. הלוואות מאת:
 א. בנק ישראל

 ב. בנקים אחרים בישראל
 ג. אגודות שיתופיות לאשראי

 ד. . בנקים מחוץ לישראל
 ה. מוסדות אתרים, העומדות לפרעון מתאריך הדין וחשבון הזה,

 במשך:
 (1< שמוגה־עשר חדשים

 (2) למעלה משמונה־עשר חדשים

: הבטחונות שניתנו כנגד ההלוואות מאת מוסדות ה ר ע  ה
 אחרים היו

 16. קיבולי• •(אקצפטים) וערבויות על קיבולים שניתנו על־
 ידי הבנק

 17. התחייבויות הבנק בעד אשראים דוקומנטריים שנפתחו:
 יא. כלפי קורספונדנטים ואחרים

 ב, כלפי בנקים בישראל

 18. התחייבויות הבנק בעד אשדאימ דוקומנטריים ליצוא:
 א, כלפי לקוחות

 ב, כלפי בנקים בישראל

 19. ערבויות, הסבות והתחייבויות אחרות לחשבון לקוחות

 20. חשבונות אחרים
 סה״כ

 נכונים, מתאימים לספרי הבנק והם משקפים נכונה את מצב עסקי הבנק בסיום העסקים
 היום שאליו מתייחם הדו״ח.

 מנהל כללי

 חשבונאי ראשי.

 תאריך.
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 טופס מס׳ 2
 דין וחשבון חדשי על האקטיב וחפםיב שאגודה שיתופית לאשראי חייבת להגיש

כ ודפשיב של.  דץ •דדםכץ חדשי ׳,ןל דאקטי
 ליוסי;

' ?״ י ״ 5 

 א ק ט י ב

 1. שטרי כסף ומעות
 2. סכומים במעבר:

 א. שיקים משיכים על מוסדות בנקאיים אחרים שטרם הוצגו
ות  י ב. ממלקות עירוניות ומקומי

ת בין־עירוניווז.  ג. מסלקו
 ד, .סכומים אחרים במעבר

 3. פקדונות המוחזקים במוסדות בנקאיים:
 א, פקדונות לפרעון לפי דרישה :

ת והיתדות) ו נ נא לצרף פירוט החשבו  (1) בבנק ישראל(
 (2) ביבנק הדואר

 (3) בבנקים בישראל
ת אחרות: לאשראי ו פי תו  (4) באגודות שי

נות לזמנים קצובים (וכן פקדוגות י שאפשר להוציאם  ב. פקדו
 ל8וזר מתן הודעה מוקדמת) :

 (1) בבנק ישראל
 (2) בבנקים בישראל

ות אחדותילאשראי פי  (3) באגודות שיתו

 4. יתרות בין סניפי האגודה

:  5. שטרי אוצר י

 6. שטרות שנוכו, העומדים, לפרעון מתאריך הדין וחשבון
 הזה; ב&שך:

 . א. ששה חדשים

 ב, למעלה : מששה חדשים עד שנים־עשר חדשים

 ג, ־ למעלה משנים־עשו חדשים •

 ד, '- 'שטרות שזמן פרע ־:ב עבר ולא נפרעו

 77 הלוואות, מפרעות, י משיכות־יתר וכר:
ות אחרות לאשראי פי  י א, לאג־דות שיתו

 ב. לממשלה

 ג. ללקוחות• אחרים :
ות חוזרים דביטודיים ומשיכות־יתר נ  (1) חשבו

 [ (2) הלוואות לזמנים קצובים, העומדות לפרעון מתאריך
 הד ו״ ח הזיה, במשך :

 (א) שנד,
 (ב) למעלה משגה

ן ת חסכו ו י ות שהופקדו לפי תכנ נ ך כספי חסכו  ד. הלוואות מתו
 מאושרות

ת צד שלישי  ה. הלוואות מתוך מקדמו

ת העי ״ט, 1.1.1959 ב ט , כ״א י 8 6  4נ6: קונץ התקנות 1



 1. דמי חבר (מספר החברים )

 2. קרן שמורה.

ל מוסדות בנקאיים: י ב ש  3. פקדונות המוחזקים ב
ת לפרעון לפי דרישה : ו נ  א. פקדו

 (1) בנק הדואר
 (2) בנקים בישראל

ת לאשראי ות אחרו פי  (3) אגודות שיתו

ות שאפשר להוציאם נ נות לזמנים קצובים (וכן פקדו  ב. פקדו
 לאחר מתן הוועד. מוקדמת) :

 (1) בנקים בישראל
ות אתרות לאשראי פי  (2) אגודות שיתו

 4. יתרות בין סניפי האגודה

 5. פקדונות הציבור:
: ם י ר ז ח ו מ ן לפי דרישה, ה ות עובר ושב לפרעו נ  א. חשבו

 (1) על־ידי שיקים
 (2) שלא על-ידי שיקים

ת ן מאושרו ת חסכו ו י נ ות שהופקדו לפי תכ נ  ב. חסכו

נות לזמנים קצובים, העומדים לפרעון מתאריך הדין  ג. פקדו
 וחשבון הזה, במשך :

 (1) ששה חדשים
 : (2) למעלה מששה חדשים ועד שנים־עשר חדשים

 : (3) למעלה משנים־עשר חדשים ועד שמונה־עשר חדשים
 (4) למעלה משמונה־עשר חדשים

ן ות צד שלישי, העומדים לפרעון מתאריך הדין וחשבו נ  ד. פקדו
: ך ש מ  הזה, ב

 (1) שמונהיעשד חדשים
 (2) למעלה משמונה־עשר חדשים

נות לבטחון ערבויות׳ הלוואות והתחייבויות אחרות,  ה. פקדו
״ העומדים לפרעון מתאריך הדין וחשבון הזה, במשך : י " 

 (1) שמונה־עשר חדשים
) למעלה טשמונה־עשד חדשיפ 2 )  י

 6. פקודות והמחאות העומדות לפרעון

 ד. פקדונות למתן הלוואות של הסוכנות היהודית לא״י ושל
 מוסדות אחדים שאושרו על־ידי בנק ישראל לצורך סעיף

 1 (7) להוראות בדבר נכסים נזילים

ת ־861, .פ״א:;יטבת משי ?׳ט, &195,.ג1; נ מנ  קו ביו הו



ב (המשך) י ט ק  א

 8. הלוואות מתוך פקדונות למתן הלוואות של הסוכנות
 היהודית לא״י ושל מוסדות אחרים שאושרו על־ידי בנק
 ישראל לצורך סעיף 1 (7) להוראות בדבר נכסים נזילים

 9. הלוואות מתוך פקדונות של קופות תגמולים:

ת התגמולים פו  א. הלוואות לחברי קו

 ב. הלוואות שהוכרו כ״השקעה מוכרת״

 ג

 10. הלוואות שניתמ מתוך פקדונות למתן הלוואות קונסור־
 ציאליות של:

 א. בנקים בישראל

ות אחרות לאשראי פי  ב. אגודות שיתו

 11. הלוואות מתוך פקדונות ממשלה מיוחדים:

 א. הלוואות לחייבי מס־הכנסה

 ב. הלוואות לתשלום מס־עזבון

 ג. הלוואות בקשר להחזרת מכס ומסיק ניר,

 ד. הלוואות לרכישת איגרות חוב ממשלתיות

 ה

 ו

 12. הלוואות מתוך פקדונות ממשלה למתן הלוואות:

ות ממשלה למתן הלוואות מכספי תקציב נ ך פקדו  א. הלוואות מתו

ת בנקאיים סדו  הפיתוח (מזה ניתנו הלוואות באמצעות מו

 אחרים בסך ל״י)

נות ממשלה מיוחדים למתן הלוואות  ב. הלוואות מתוך פקדו

 (מזה ניתנו הלוואות באמצעות מוסדות בנקאיים אחרים

 בסך ־. ל״י)

 13. השתתפזיות האגודה בהלוואות קונסורציאליות המבו
 צעות על־ידי:

 א. בנקים בישראל

ת אחרות לאשראי ו פי תו  ב. אגודות שי
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ות של קופות תגמולים:  8. פקתנ

ת התגמולים ו פ ו  א. למתן הלוואות לחברי ק

 ב. לשם השקעתם ב״השקעה מוכרת״

 ג

 9. פקדונות למתן הלוואות קונםורציאליות של:

ם בישראל קי  א. בנ

ת לאשראי ת אחרו ו פי תו ת שי דו ו  ב. אג

ת אתרים, העומדים לפרעון מתאריך הדו״ח הזה, במשך: סדו  ג. מו

נה־עשר חדשים  (1) עמו

 (2) למעלה משמונה־עשד חדשים

 10. פקדונות ממשלה:

ות עובר ושב של הממשלה נ  א, חשבו

בים ואחרים של הממשלה  ב. פקדונוית לזמנים קצו

 11. פקדונות ממשלה מיוהדים:

נות האוצר הנובעים ממתן הלוואות לחייבי מס־הכנסה  א. פקדו

ות האוצר הנובעים ממתן הלוואות לתשלום מס־עזבון נ  ב. פקדו

ס ומס־קניה כ  ג. פקדונות האוצר בקשרי לההזרר. מ

ות נות האוצר בקשר להפצת איגרות חוב ממשלתי  ד. פקדו

 ה

 ו

 12. פקדונות ממשלה למתן הלוואות:

תוח ות ממשלה למתן הלוואות מכספי תקציב הפי נ  א. פקדו

 (מזה הופקד באמצעות מוסדות בנקאיים אחרימ מך

 ל״י)

ות ממשלה מיוחדים למתן הלוואות (מזה הופקד. באמ־ נ  ב. פקדו

 צעות מוסדות בנקאיים אוזריפ סך ל״י)
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ב (המשך) י ט ק  א

 14. השקעות:

לת־ ממשלתי 3%  א. במי

 ב. בניירות־ערך אחריב של ממשלת ישראל

 ג. בניירות־ןידך של חברות ומוסדות אחרים בארץ

 ד

 15. בגיני האגודה ונכסי דלא ניידי אחרים (לרבות ציוה
 ריהוט, קבועות. ומתאמים)

 16. התחייבויות של לקוחות בעד ערבויות, הסבות והתחיי
 בויות אחרו,ת

 17. חשבונות אחרים:

ן ריווח והפסד  א. יתרת חשבו

 ב. הוצאות האגודה בש1ד, השוטפת

ת יחסות לשנים הבאו  ג. הוצאות האגודה המתי

ת אחרים (נא לצרף פירוט) ו נ ו  ד. חשב

 םה״כ

 התחייבויות על תנאי:

 א. נכיון משנה של שטרות בבנק ישראל
 ב. התחייבויות אחרות על תנאי(נא לצרף פירוט)

 םוז״כ

 .ל״י
 ל״י

 .לי׳י

 הננו מצהירים כי הפרטים שניתנו בדו״ח זה, וכן ברשימות המצורפות אליו, הינט
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י ב (המשך) ס  פ

 ל״ י

 13. הלוואות מאת:•
 א. בנק ישראל

 ב. בנקים בישראל

ות אחרות לאשראי פי  ג. אגודות שיתו

ן ת אחרים, העומדות לפרעון מתאריך הדין וחשבו סדו  ד. מו

 הזה, במשך ;

 (1) שמונה־עשר חדשים

 (2) למעלה משמונה־עשר חדשים

ת סדו ת שניתנו כנגד ההלוואות מאת מו ו נ : הבטחו ה ר ע  ה
 אהרים היו

 14. ערבויות, הסבות והתחייבויות אחרות לחשבון לקוחות

 15. חשבונות אחריה,:

ת מסופקים בו  א. הפרשה לחו

ת והפרשות אחרות ו נ  ב. קר

 ג. יתרת חשבון ריווח והפסד

ת האגודה בשנה השוטפת ו ס נ כ  ד. ה

ת האגודה המתייחסות לשנים הבאות ו ס נ כ  ה. ה

ות אחרים (נא לצרף פירוט) נ  ו. חשבו

 סה״כ

 נכונים, מתאימים לספרי האגודה והם משקפים נכונה את מצב עסקי האגודה בסיום העסקים
 של היום שאליו מתייחס הדריח.

 מנהל כללי

 חשבונאי ראשי.

 תאריך.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הבנקאות(שינוי טופס תוספות)(תיקון), תשי״ט-1959״. השפ

ץ י ב ו ר ו ד ה ו  ד
 נגיד בנק ישראל

 ד׳ בטבת תשי״ט(15 בדצמבר 1958)
 .(המ 722103)
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 המתיר 240 פרוטה הודפם ע״י המדפים הממשלתי


