مفتتح وراعي الندوة

مدير عام معهد اإلدارة العامة

معالي الدكتور
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير املالية

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل الشقاوي

جدول فعاليات الندوة
الفعاليات

رؤساء اجللسات

اجللسة األولى

اجللسة الثانية

 تسجيل املشاركني. االفتتاح: القرآن الكرمي. كلمة ترحيبية ملعالي الدكتور /عبد الرحمن بن عبداهلل الشقاوي.مدير عام معهد اإلدارة العامة.
 كلمة االفتتاح ملعالي الدكتور /إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.وزير املالية.
 عرض فيلم ورقة العمل املوحدة. -استراحة.

اجلل�سة أالوىل :جتارب حملية يف مكافحة غ�سل أالموال.

 -1تقدمي أوراق العمل.
معالي الدكتور
محمد بن سليمان اجلاسر
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

سعادة الدكتور
حمد بن سليمان البازعي
وكيل وزارة املالية للشئون االقتصادية

الـمـتـحـدثـــون

سعادة األستاذ
ناصر بن عبدالكرمي العمير
رئيس وحدة االتصال الدولي
وزارة الداخلية

سعادة األستاذ
صالح بن محمد الرزيق
مستشار قانوني
وزارة التجارة والصناعة

سعادة األستاذ
محمد بن عبدالعزيز العمران
رئيس دائرة قضايا االعتداء على املال
هيئة التحقيق واالدعاء العام

سعادة األستاذ
سعود بن عبدالعزيز العثمان
رئيس شعبة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مؤسسة النقد العربي السعودي

سعادة األستاذ
إبراهيم بن رشود الكلثم
مستشار قانوني
مصلحة اجلمارك

سعادة الدكتور
محمد السيد عرفة
أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

سعادة الدكتور
سعود بن عبدالعزيز املريشد
أستاذ القانون املساعد
معهد اإلدارة العامة

سعادة األستاذ
جون بيير ميشو
مستشار محافظ البنك املركزي الفرنسي
فرنسا

الوقت
من
8.00
8.30

�إىل

8.30
9.00

9.00

9.30

9.30

10.50

 رئيس اجللسة :سعادة الدكتور /حمد بن سليمان البازعي.وكيل الوزارة للشئون االقتصادية /وزارة املالية.
 مقرر اجللسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني.مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.

املتحدثون في اجللسة:
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 سعادة األستاذ /ناصر بن عبدالكرمي العمير.رئيس وحدة االتصال الدولي /وزارة الداخلية.
 سعادة املستشار /صالح بن محمد الرز يق.مستشار قانوني /عضو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال /وزارة التجارة والصناعة.
 سعادة األستاذ /محمد بن عبدالعزيز العمران.رئيس دائرة قضايا االعتداء على املال /هيئة التحقيق واالدعاء العام.
 سعادة األستاذ /سعود بن عبدالعزيز العثمان.رئيس شعبة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب /عضو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل
األموال /مؤسسة النقد العربي السعودي.
 سعادة األستاذ /إبراهيم بن رشود الكلثممستشار قانوني /عضو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال /مصلحة اجلمارك.
 سعادة الدكتور /محمد عرفة.أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا /جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 سعادة الدكتور /سعود بن عبدالعزيز املر يشد.أستاذ القانون املساعد /معهد اإلدارة العامة.

 -2مداخالت وأسئلة.

10.50

11.50

 -استراحة.

11.50

12.15

12.15

1.15

اجلل�سة الثانية :جتارب دولية يف مكافحة غ�سل أالموال

 -1تقدمي أوراق العمل.

 رئيس اجللسة :معالي الدكتور /محمد بن سليمان اجلاسرنائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
 مقرر اجللسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرنيمدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.

املتحدثون في اجللسة:
سعادة األستاذ
عادل بن حمد القليش
السكرتير التنفيذي جملموعة العمل املالي
ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

سعادة الدكتور
جمال الكبي
مدير أعمال البنك الدولي
في اململكة العربية السعودية

املشرف العام على الندوة ومقرر الندوة

سعادة الدكتور
صالح بن معاذ املعيوف
نائب املدير العام لشئون التدريب
معهد اإلدارة العامة

سعادة الدكتور
سعيد بن عبداهلل القرني
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا
معهد اإلدارة العامة

 سعادة األستاذ /جون بيير ميشو.مستشار محافظ البنك املركزي الفرنسي – فرنسا.
 سعادة األستاذ /عادل بن حمد القليش.مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البحرين.
 سعادة الدكتور /جمال الكبي.مدير أعمال البنك الدولي في اململكة العربية السعودية.

 -2مداخالت وأسئلة.

اجلل�سة اخلتامية  :التو�صيات.

 رئيس اجللسة :سعادة الدكتور صالح بن معاذ املعيوف.نائب املدير العام لشئون التدريب /معهد اإلدارة العامة.
 مقرر اجللسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني.مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.
 املنسق العلمي للندوة سعادة الدكتور /سعود بن عبدالعزيز املريشد.أستاذ القانون املساعد /معهد اإلدارة العامة.
تصميم وإخراج وطباعة اإلدارة العامة للطباعة والنشر  -معهد اإلدارة العامة 1429هـ
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أ�والً  -الهدف العام للندوة:
تس��ليط الضوء على ظاهرة غس��ل األموال من حيث املفهوم ،واملصادر ،واألس��اليب ,واآلثار،
واجلهود املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة محليا ً وإقليميا ً ودولياً.

ثانياً  -حماور الندوة:
1
2
3
4

 غسل األموال :املفهوم ،واملصادر ،واآلثار. الطرق واألساليب التقليدية واحلديثة فى غسل األموال. جهود اململكة التشريعية والقضائية واألمنية والرقابية احمللية واإلقليمية والدولية فىمكافحة ظاهرة غسل األموال.
 -جتارب دولية ناجحة في مكافحة غسل األموال.

ثالثاً  -أ�وراق عمل الندوة:
 - 1ورقة عمل من وزارة الداخلية.
 - 2ورقة عمل من وزارة التجارة والصناعة.
 - 3ورقة عمل من هيئة التحقيق واالدعاء العام.
 - 4ورقة عمل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
 - 5ورقة عمل من مصلحة اجلمارك.
 - 6ورقة عمل من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 - 7ورقة عمل من معهد اإلدارة العامة.
 - 8ورقة عمل من البنك املركزي الفرنسي  -فرنسا.
 - 9ورقة عمل من مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 -10ورقة عمل من البنك الدولي.

سعادة األستاذ /محمد بن عبدالعزيز العمران.

رئيس دائرة قضايا االعتداء على املال /هيئة التحقيق واالدعاء العام.
عن��وان ورق��ة العمل :دور هيئ��ة التحقيق واالدع��اء العام في مجال مكافحة جرائم غس��ل
األموال.
سعادة األستاذ /سعود بن عبدالعزيز العثمان.

رئيس ش��عبة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب /عضو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال/
مؤسسة النقد العربي السعودي.
عن��وان ورق��ة العمل :دور مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي في الرقابة واإلش��راف على
البنوك.
سعادة األستاذ /إبراهيم بن رشود الكلثم.

مستشار قانوني /عضو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال /مصلحة اجلمارك.
عنوان ورقة العمل :مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
سعادة الدكتور /محمد السيد عرفة.

أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا /جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
عنوان ورقة العمل :غسل األموال ومتويل اإلرهاب  ..املفهوم واآلثار واالرتباط.

معالي الدكتور /إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وزير املالية.

أستاذ القانون املساعد /معهد اإلدارة العامة.
عنوان ورقة العمل :غسل األموال ومتويل اإلرهاب  ..من العالم احلقيقي إلى العالم االفتراضي.

اجلل�سة الثانية :جتارب دولية يف مكافحة غ�سل أالموال

نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
مقرر اجللسة:
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.

اجلل�سة أالوىل :جتارب حملية يف مكافحة غ�سل أالموال
رئيس اجللسة:
سعادة الدكتور /حمد بن سليمان البازعي.

وكيل وزارة املالية للشئون االقتصادية.

مقرر اجللسة:
سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني.

مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.
املتحدثون في اجللسة:
سعادة األستاذ /ناصر بن عبدالكرمي العمير.

رئيس وحدة االتصال الدولي /وزارة الداخلية.
عنوان ورقة العمل :ظاهرة غسل األموال ودور وجهود وزارة الداخلية في مكافحتها.

سعادة األستاذ /صالح بن محمد الرزيق.

مستشار قانوني /عضو اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال /وزارة التجارة والصناعة.
عنوان ورقة العمل :مفهوم غسل األموال وجهود وزارة التجارة والصناعة ملواجهة هذه الظاهرة.

مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.
املنسق العلمي للندوة:
سعادة الدكتور /سعود بن عبدالعزيز املريشد.

أستاذ القانون املساعد /معهد اإلدارة العامة.

�ساد�ساً  -امل�شاركون يف الندوة:
 -1كبار املسئولني واملسئوالت فى القطاعني احلكومى واألهلى.
 -2أعضاء اللجان مبجلس الشورى ذوو العالقة مبوضوع الندوة.
 -3األكادمييون واملتخصصون واإلعالميون ذوو االهتمام.
 -4أعضاء الهيئات واجلمعيات املهنية ذات العالقة مبوضوع الندوة.

�سابعاً  -امل�شرف العام على الندوة:
سعادة الدكتور /صالح بن معاذ املعيوف.

نائب املدير العام لشئون التدريب /معهد اإلدارة العامة.

رئيس اجللسة:

سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني.

خام�ساً  -جل�سات الندوة:

سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني.

سعادة الدكتور /سعود بن عبدالعزيز املر يشد.

معالي الدكتور /محمد بن سليمان اجلاسر.

رابعاً  -راعي الندوة:

مقرر اجللسة:

املتحدثون في اجللسة:
سعادة األستاذ /جون بيير ميشو.

مستشار محافظ البنك املركزي الفرنسي – فرنسا.
عنوان ورقة العمل :نظام مكافحة غسل األموال بفرنسا.
سعادة األستاذ /عادل بن حمد القليش.

السكرتير التنفيذي جملموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البحرين.
عن��وان ورقة العمل :دور مجموعة العمل املالي ملنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا
والتحديات املرتبطة به وكيفية التغلب عليها.
سعادة الدكتور /جمال الكبي.

مدير أعمال البنك الدولي في اململكة العربية السعودية.
عنوان ورقة العمل  :مكافحة غسل األموال  ...جتارب دول ومعايير دولية.
اجللسة اخلتامية :التوصيات
رئيس اجللسة:
سعادة الدكتور /صالح بن معاذ املعيوف.

نائب املدير العام لشئون التدريب /معهد اإلدارة العامة.

ثامناً  -مقرر الندوة:
سعادة الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني.

مدير عام البرامج العليا /معهد اإلدارة العامة.

تا�سعاً  -املن�سق ا إلداري للندوة:
سعادة األستاذ /محمد بن سعد السهلي.

مدير إدارة الندوات واللقاءات /معهد اإلدارة العامة.

عا�شراً  -لغة الندوة:
تعقد الندوة باللغتني العربية واإلجنليزية مع وجود ترجمة فورية بني اللغتني.

حادي ع�شر  -تاريخ ومكان ومدة انعقاد الندوة:
تعقد الندوة مبعهد اإلدارة العامة بالرياض بإذن اهلل فى قاعة ابن خلدون مبركز األمير س��لمان
للمؤمترات ،وذلك فى متام الس��اعة الثامنة والنصف م��ن صباح يوم األحد 1429/6/11هـ املوافق
2008/6/15م ،ويبدأ تسجيل املشاركني فى متام الساعة الثامنة صباحاً .وتستمر جلسات الندوة
حتى الس��اعة الثانية والنصف ظهرا ً من مس��اء نفس اليوم .وس��وف يكون هناك بث مباش��ر
لوقائع الندوة عبر شبكة املعهد لالتصال عن بعد لفرع املعهد النسائى بالرياض.

