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 2018מרץ,  4 

 

רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע הודעת ראש הרשות לגבי 

 בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור  FATF-לעמידתן בהמלצות ארגון ה

 

 : על פי הקבוע בסעיפים הבאים בצווי איסור הלבנת הון ומימון טרור

  תאגידים  של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות)איסור הלבנת הון  לתוספת הרביעית לצו 1סעיף

 1;)להלן: "צו תאגידים בנקאיים"( 2001-התשס"א(, טרור ומימון הון הלבנת למניעת בנקאיים

  בנק הדואר של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) ראשונה לצו איסור הלבנת הוןה וספתלת 1סעיף 

2)להלן: "צו בנק הדואר"(. 2011-התשע"א(, טרור וןומימ הון הלבנת למניעת
 

  מבטחים,  של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) ראשונה לצו איסור הלבנת הוןה וספתלת 1סעיף

)להלן: "צו  2017-זהתשע"(, טרור ומימון הון הלבנת למניעת סוכני ביטוח וחברות מנהלות,

 3המוסדיים"(.

  חבר בורסה של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) יסור הלבנת הוןלצו אלתוספת הראשונה  1סעיף 

 4)להלן: "צו חברי בורסה"(; 2010-התשע"א(, טרור ומימון הון הלבנת למניעת

  מנהל  של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) לצו איסור הלבנת הון לתוספת הראשונה 1סעיף

  5;2010-א"שעהת(, טרור ומימון הון הלבנת למניעת תיקים

  לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר  1סעיף

6)להלן: "צו זירות סוחר"(; 2015-לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ו
 

  ישומים של נותני לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול ר 1סעיף

 שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(  )להלן: "צו נותני שירותי אשראי"(;

  נותני  של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות)לצו איסור הלבנת הון לתוספת הראשונה  1סעיף

  7;י מטבע"()להלן: "צו נותני שירות 2014-, התשע"ד(טרור ומימון הון הלבנת למניעת שירותי מטבע

  של סוחר באבנים  רישומים יהולדיווח ונ, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור לצוהתוספת הראשונה

  8;2014-ד"התשע(, טרור ומימון הון הלבנת למניעתיקרות 

                                                           
 .4.2012.2, 7337 תשע"ד מס' קובץ תקנות, תיקון אחרון פורסם ב25.1.2001, 6080נות תשס"א מס' בקובץ תק פורסם  1
 .19.1.2011, י"ד בשבט התשע"א, 6966קובץ התקנות,  2
  .18.5.2017, כ"ב באייר התשע"ז ,7814קובץ התקנות,  3
  .30.11.2010, כ"ג בכסלו התשע"א, 6943קובץ התקנות  4
 .30.11.2010, כ"ג בכסלו התשע"א, 6943קובץ התקנות  5
  .24.12.2015, י"ב  בטבת התשע"ו, 7586קובץ התקנות,  6
 .4.2016.30, י"ד בשבט התשע"א, 7388קובץ התקנות,  7

http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=xlqStGPIFxi6PpTgfw5XNfe2QJbUP%2bGY9MjQzgPS9kc%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=wjWiIV87glopB8J7RcEQ7ASkia0fmaqInUDqwddVGJI%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=%2b6vPh9kRoYSdgYZxPfwILkDj2mRl75HcPjOpp9aEmoE%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=oKtbynDaWVkpXLh269S3DxPoTTGBzUgPhxqV1jit2XI%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=oKtbynDaWVkpXLh269S3DxPoTTGBzUgPhxqV1jit2XI%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe6%2bjau1B4AD4m4TkoPwPNiTQ%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=bfvsjLN%2bleExZ3ArqQksAXlLPafLO85nWkree46xv18%3d
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  נותן שירות עסקי של רישומים ניהול, זיהוי חובות) לתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון 1סעיף 

  9;2014-ד"התשע(, טרור ימוןומ הון הלבנת למניעת

 

 :כדלקמן תקובע הריניאלו,  סעיפיםובהתאם לסמכות שהוענקה לי מכח 

פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע  FATF-בסיכון שארגון ה והטריטוריות המדינות הן להלן המפורטות המדינות

רגון מיום לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הא

23.2.2018:10 

 עיראק(, Ethiopiaאתיופיה ), (Democratic People's Republic of Korea) קוריאה צפון(, Iran) איראן

(Iraq) ,( סרביהSerbia( סרי לנקה ,)Sri Lanka ,)סוריה (Syria ,)( טרינידד וטובגוTrinidad and Tobago), 

  .(Yemen) ותימן (Vanuatu) ונואטו (,Tunisiaטוניסיה )

סרביה   (,Ethiopiaאתיופיה )המדינות  לגבי לא יחולוההוראות שלהלן הנוגעות לפעילות מול מדינות בסיכון, 

(Serbia ,)( סרי לנקהSri Lanka,) ( טרינידד וטובגוTrinidad and Tobagoו )ונואטו (Vanuatu):  סעיפים

-( ו7(,)6(,)3)א()11סעיפים ת המפקחת על הבנקים(; )בהסכמ בנקאייםתאגידים  לצו ()ו(2)11-( ו7(,)6(,)2)א()8

 (3(, )2()א)12סעיפים  11לצו המוסדיים;( 4)-( ו2))ב(10סעיף  לצו בנק הדואר; )ג(-()ב( ו3)16, ()ו(2)14 ,(2)13(, 8)

נותני  לצו( 3)א()8ף סעי לצו זירות סוחר; ()ה(2)15-ו( 4)-ו( 3(, )2)12סעיפים לצו חברי בורסה;  (ה()2)15-ו ,(5)-ו

באבנים  יםסוחרלצו  א)א( סיפ11עיף ס 12( לצו נותני שירותי אשראי;א()י2)12(, 2)א()11סעיף  ;שירות מטבע

 .יקרות

צווים תוספות לבסעיפים אחרים במרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה כדי לגרוע  בהודעה זואין 

  .המפורטים לעיל

 הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא זה.

 

 בברכה,

 
 
 ית ווגמןד"ר שלומ

 ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

                                                                                                                                                                                        
 .20149.15., דהתשע" באלול' כ, 7424קובץ התקנות,  8
 .2.12.2014, י' בכסלו התשע"ה, 7447קובץ התקנות,  9
 10 

 )2018.2FATF Public Statement (23.0 ו-Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process  

)8.201223.0(. 
 .הודעת ראש הרשות תיכנס לתוקף ביום כניסתו של הצו לתוקף 11
 הודעת ראש הרשות תיכנס לתוקף ביום כניסתו של הצו לתוקף. 12

http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=bfvsjLN%2bleExZ3ArqQksAUMW7YK9y5asP4qga2dpnXQ%3d
http://index.justice.gov.il/Units/HalbantHon/docs/%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%9F%20)%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99,%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8),%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-2014.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html

