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 .מתפרסמת בזה חצעת חוק מטעם הממשלה:

 . חוק לתיקון פקחית הבנקאות, תשכ״א-1960
ף ז 1, האמור בסעיף 7 לפקודת הבנקאות׳ 1941*, יסומן כסעיף קטן(א) ואחריו יווםף סעיף י ע  זיקיו ס

 קטן זה:
 ״(ב) ברשיון לפי סעיף קטן >א< יצויין המקוב שבו רשאית החברה
 לעסוק בעסקי בנק ולא תעסוק החברה בהם ולא בעסקיה האחרים מהוץ

 לאותו מקום בלי היתר מאת הממשלה.״

p בעסקי בנק ערב תחילתו של חוק זזז, והודיעה למפקח על.הבנקים.  זיראית מעבר 2, חברה שעסקה כ
 תוך 15 יום מיום תחילתו של חוק זה, על מקומותיהם של עסקיה אלה, יראוה כאילו קיבלה

 . ״. רשיון לפי סעיף 7 (ב) לפקודה לנהל את עסקיה באותם מקומות.

 ד ב ר י ־ ה ס ב ר

 תכליתו של החוק המוצע היא להעניק לממשלה — שהיא המוסמכת לפי סעיף 7
 לפקודת הבנקאות, 1941׳ ליתן רשיונות למוסדות בנקאיים - את הסמכות לשקול, אם יש.

 הצדקה מבחינה משקית כללית להרשות פתיחת סניפי בנק חדשים.

 . לשם כך מוצע לקבוע הוראה המחייבת לנקוב בכל רשיון של מוסד בנקאי את המקום
 המיועד לעסקיו, ולאסור על הנהלת חלק של עסקי בנק.בכל מקלם אחר זולת בהיתר מאת

 הממשלה (סעיף 1).

 כדי למנוע את הצורך בקבלת רשיונות לכל סניפי המוסדות הבנקאיים שכבר קיימים
 בארץ, נקבע בהוראות המעבר כי לענין חוק זה יראו את הסניפים הקיימים כאילו קיבלו

 רשיון לנהל עסקים לפי סעיף 7 (ב)(סעיף 2).

 להלן הוראות סעיף 7 לפקודת הבנקאות, 1941 —
 ״רשיונות להתחיל 7. למרות כל האמור בפקודה זו או בפקודה אחרת, הרי שום חברה לא תתחיל למזל עסקי•'
 בעסקי בנק בנק לאחר תאריך פקודה זו׳ בלא שרקגל מאת הנציב העליון רשיון לכך. רשאי הנציב העליון

 לפי שיקול דעתו, לסרב ליתן רשיון כזה בלי ליתן טעם למעשהו.״

 1 ע־׳ר 1941, חום׳ 1 מם׳ 1134, עמי 00.
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