
 Introduce and adopt AML/CFT policies and 
procedures

 Develop a compliance function lead by a 
compliance officer 

 Follow know your customer (KYC) processes
 Identify and report suspicious transactions
 Report regularly to MOICT

How can Keypoint help?
As a leading professional service firm, Keypoint 
has worked with a number of DNFBPs in Bahrain 
and across the region. Our FRC function is widely 
acknowledged as a centre of excellence for 
compliance and governance services. With its 
leading team of AML/CFT  experts, Keypoint can:

 Assess the impact of Bahrain’s AML and CFT 
regulations on your business

 Review your compliance  
 Develop AML/CFT frameworks – including 

policies and procedures 
 Provide customer on-boarding templates  
 Develop internal and external reporting forms
 Deliver AML/CFT training and awareness 

workshops

Designated Non-Financial Businesses & Professions 
(DNFBPs)

The global Financial Action Task Force (FATF) sets 
standards and provides AML/CFT guidelines. 
Bahrain is a member of the Middle East and 
North Africa Financial Action Task Force 
(MENAFATF) and is committed to implementing 
international AML/CFT standards in Bahrain. 
Designated non-financial businesses and 
professions (DNFBPs) – including jewellers – are 
required to develop and maintain appropriate 
frameworks to monitor AML/CFT risk. FATF’s 
2018 mutual evaluation report (MER) on Bahrain 
notes that AML/CFT implementation for DNFBPs 
in Bahrain needs to be enhanced and monitored.

Compliance with AML/CFT regulations is a part of 
your CR renewal process.  

Why jewellers?
Gold, diamonds, precious metals and jewellery 
are often used to launder money. The sale and 
trade of jewellery is one of the DNFBPs which is 
subject to AML/CFT measures. As a jeweller in the 
Kingdom of Bahrain, you are required to take 
appropriate steps to comply with AML/CFT  
requirements and report suspicious transactions 
to MOICT.

Key requirements
MOICT’s order 173 issued in September 2017 and 
amended in December 2018 requires jewellers to 
adopt AML/CFT measures, including:
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 استحداث سیاسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل
.األموال وتطبیقھا

استحداث قسم لالمتثال یقوده مسؤول االمتثال.
متابعة عملیات وإجراءات مبدأ اعرف عمیلك.
تحدید المعامالت المشبوھة واإلبالغ عنھا.
 رفع تقاریر منتظمة إلى وزارة الصناعة والتجارة

.والسیاحة

كیف بوسع كیبوینت تقدیم المساعدة؟
ع عدد شركة خدمات مھنیة رائدة، تعاملت كیبوینت مبصفتھا

لف من األعمال والمھن غیر المالیة المحددة في البحرین ومخت
دینا وقد حظي قسم االمتثال لألنظمة المالیة ل. أنحاء المنطقة

مجال باعتراف على نطاق واسع باعتباره مركز للتمیز في
.تقدیم خدمات االمتثال والحوكمة

وفي ضوء ما تملكھ من خبرات في مجال مكافحة غسل 
:األموال، یمكن لكیبوینت تقدیم الخدمات التالیة

یل تقییم أثر قوانین وأنظمة مكافحة غسل األموال وتمو
.اإلرھاب في البحرین على أنشطتكم التجاریة

مراجعة امتثالكم للقوانین واألنظمة ذات الصلة  .
ات استحداث أطر لمكافحة غسل األموال، بما فیھا السیاس

.واإلجراءات
طلبات تقدیم نماذج تھیئة العمالء بما یكفل اإلمتثال لمت

.  التعرف على ھویة العمیل
إعداد نماذج التقاریر الداخلیة والخارجیة.
عقد ورش تدریب وتوعیة حول مكافحة غسل األموال.
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المعاییر واإلرشادات ) FATF(تضع مجموعة العمل المالي 
في تُعد البحرین عضواً و. الخاصة بمكافحة غسل األموال

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
)MENAFATF (ل وھي ملتزمة بتنفیذ معاییر مكافحة غس

ن األموال في البحرین، حیث یلتزم أصحاب األعمال والمھ
غیر المالیة المحددة ھناك، بمن فیھم تجار المجوھرات، 

باستحداث أطر مناسبة لمراقبة مخاطر غسل األموال 
سبتمبر  (ویشیر تقریر التقییم المتبادل. ومواصلة تنفیذھا

الذي أصدرتھ مجموعة العمل المالي مؤخراً بشأن ) ۲۰۱۸
یق البحرین إلى ضرورة إجراء تحسینات على عملیة تطب

.مكافحة غسل األموال في البحرین ومراقبتھا

ءاً من قوانین وأنظمة مكافحة غسیل األموال جزلیعد االمتثال 
.  عملیة تجدید سجالتكم التجاریة

لماذا تجار المجوھرات؟
ة عادة ما یُستخدم كل من الذھب واأللماس والمعادن الثمین

لذا، فإن عملیات بیع . والمجوھرات لغسل األموال
المجوھرات والتجارة فیھا ھي واحدة من األعمال والمھن 

افحة غیر المالیة المحددة التي تخضع لتدابیر وإجراءات مك
وبصفتكم تجاراً للمجوھرات في مملكة . غسل األموال

ال البحرین، یتعین علیكم اتخاذ خطوات مناسبة لالمتث
لمتطلبات مكافحة غسل األموال واإلبالغ عن المعامالت 

.المشبوھة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

المتطلبات الرئیسیة
) ۱۷۳(یقتضي قرار وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة رقم 

من ۲۰۱۸والمعدل في دیسمبر ۲۰۱۷الصادر في سبتمبر 
تجار المجوھرات تطبیق تدابیر وإجراءات مكافحة غسل

:األموال، وتشمل ما یلي
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