التوصيات

Recommendations
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التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية األوىل
املراجعة الدورية لألنظمة واللوائح املتعلقة بحقوق
امللكية الفكرية ملواكبة املستجدات والتطورات يف
مجال امللكية الفكرية،ومبا يتوافق مع االلتزامات
املرتتبة عىل انضامم اململكة إىل االتفاقيات الدولية
املتعلقة بامللكية الفكرية ،وتعزيز االستفادة من
امللكية الفكرية ،لبناء اقتصاد متقدم قائم عىل املعرفة.
الهدف واملربرات:
1
خلق بيئة ترشيعية محفزة
ومواكبة ألحدث التطورات يف
امللكية الفكرية عىل املستوى
الدويل.

2
تشجيع االستثامرات ذات
العالقة بامللكية الفكرية.

4
تعزيز النشاط التجاري املبني
عىل االقتصاد املعريف مام يعود
بالنفع عىل االقتصاد الوطني.

5
إرساء الحامية املطلوبة
لإلبداع الفكري لإلنسان املحيل
واملستثمر األجنبي.

3
تعزيز أوجه االستفادة من
حقوق امللكية الفكرية بجميع
أشكالها وصورها التنظيمية
والتطبيقية ملا لها من أهمية
تنموية عاملياً ،ومحلياً.

  آليات التنفيذ:
1
تكوين لجنة متخصصة من
القطاع العام والخاص ملراجعة
األنظمة واللوائح املتعلقة بامللكية
الفكرية

2
تكوين فرق عمل متخصصة
يف الجهات ذات العالقة ملتابعة
تنفيذ االلتزامات املرتتبة عىل انضامم
اململكة اىل االتفاقيات ذات العالقة
بامللكية الفكرية

4
إنشاء مرسعات وحاضنات
األعامل املهتمة بامللكية الفكرية

5
تشجيع الرشكات األجنبية
املتميزة يف مجال امللكية الفكرية
لالستثامر يف األسواق املحلية وذلك
عن طريق وضع املحفزات املناسبة من
قبل الجهات ذات العالقة
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3
االستعانة ببيوت الخربة
الوطنية أو العاملية إلعداد دراسات
وتوصيات وخطط عملية لتنفيذها
متعلقة بأفضل املامرسات يف
ترشيعات امللكية الفكرية والرجوع
اىل البيانات والحقائق املقررة يف
صندوق البنك الدويل املتعلقة
بذلك.

التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الثانية
انشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة إلنفاذ
امللكية الفكرية ،توفر الحامية والرقابة
ملستخدميها ،وتبسط طرق تسجيل حقوق
امللكية الفكرية وتجعلها مؤمتتة بجميع أنواعها.
الهدف واملربرات:
1
تحقيق الفاعلية واالنسيابية
يف تسجيل حقوق امللكية الفكرية.

2
ضامن عدم ازدواجية البيانات
املدرجة املتعلقة بتسجيالت امللكية
الفكرية.

4
رسعة تبادل املعلومات ضمن
نسق معريف رسمي.

5
تحفيز املستثمر األجنبي
عىل تسجيل عالمته التجارية
واستقطاب االستثامر األجنبي.

3
طأمنة االفراد عىل حقوقهم
الفكرية يف ظل حامية ورقابة
السلطات.

  آليات التنفيذ:
1
انشاء بوابة إلكرتونية تحتوي قاعدة بيانات موحدة متكن األفراد
واألشخاص االعتبارية من تسجيل امللكية الفكرية بشتى أنواعها وإمكانية الدخول
إليها (مع مراعاة أن يكون هناك نوافذ لكل حق ملكية مثل نافذة لرباءة االخرتاع
ونافذة للعالمات التجارية ..الخ) ،وتسهل االطالع عىل بيانات وإجراءات التسجيل بكل
شفافية.
3
تبسيط إجراءات التسجيل
وخفض تكاليف تسجيل حقوق امللكية
الفكرية.

4
وضع رشح مبسط وشفاف
إلجراءات تسجيل حقوق امللكية
الفكرية بحيث يسهل للمستفيد
معرفة اإلجراءات بسهولة.
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2
الربط االلكرتوين الفعال
بني الجامرك السعودية والهيئة
السعودية للملكية الفكرية للحد من
انتشار السلع املقلدة.

التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الثالثة
تشجيع التخصصية يف مجال امللكية الفكرية
بجميع صورها ومراحلها التعليمية والتأهيلية
واملهنية.
الهدف واملربرات:
1
رفع عدد املتخصصني
املحليني يف مجال امللكية الفكرية.

2
االستعانة بالخربات املحلية
عوضاً عن األجنبية.

3
قدرة املحكمني املتخصصني
يف فهم النزاعات املنصبة يف
مجال امللكية الفكرية أكرث من
غريهم.

4
اإلرساع يف فض املنازعات
من القبل املتخصصني ،وتاليف األرضار
التي قد تتولد بسبب البطء يف فصل
املنازعة.

5
تبادل الخربات بني املتخصصني
يف مجال امللكية الفكرية مام ينمى
هذا املجال.

6
دعم املتخصصني إلنشاء
رشكات مهنية ومؤسسات محلية
وجمعيات مدنية متخصصة يف مجال
امللكية الفكرية.

  آليات التنفيذ:
1
اعداد برامج جامعية أكادميية
وتنفيذية ودبلومات تعنى بامللكية
الفكرية يف جامعات اململكة
الحكومية واألهلية.

2
افتتاح فروع جامعات اجنبية
داخل اململكة ذات برامج تعنى
بامللكية الفكرية.

3
إعداد اختبار يعكس مستوى
التأهيل املعريف يف امللكية
الفكرية لخريجي القانون.

4
إنشاء برامج تدريبية يف إعداد
محكمني يف الوسائل البديلة لحل
النزاعات يف قضايا امللكية الفكرية
عن طريقة الهيئة السعودية للملكية
الفكرية ومركز التحكيم التجاري
السعودي والغرف التجارية وغريها.

5
إنشاء رشكات مهنية
وجمعيات ومؤسسات مدنية
متخصصة يف االستشارات القانونية
يف مجال امللكية الفكرية تهدف
إىل تنمية وتطوير الشؤون املتعلقة
بامللكية الفكرية.

6
التوعية بأهمية حامية
امللكية الفكرية واإلجراءات النظامية
يف اململكة لحاميتها.

7
التوعية بأنظمة الرشكات
املهنية واملؤسسات والجمعيات
األهلية ،وكيفية االستفادة من
هذه األنظمة يف تسجيل الرشكات
املهنية والجمعيات واملؤسسات
األهلية ذات العالقة.

8
تحفيز مكاتب املحاماة
للتخصص يف مجال امللكية الفكرية.
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التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الرابعة
رضورة مكافحة اعتداءات امللكية الفكرية،
وإيجاد اآلليات الفاعلة ملحاربتها.

الهدف واملربرات:
1
الحفاظ عىل االستثامرات
املتعلقة بامللكية الفكرية بجميع
أشكالها وصورها من الرسقة
واالعتداء.

2
الحد من انتهاكات امللكية
الفكرية التي تطال الشبكة
العنكبوتية.

3
حامية األرسار التجارية من
املنافسة غري املرشوعة.

  آليات التنفيذ:
1
توعية األفراد بالوسائل
املتاحة لحامية امللكية الفكرية
والتي تطرقت لها عدد من األنظمة
املختلفة.

2
توعية األفراد بالوسائل
املتاحة لدى بعض الرشكات يف
القطاع الخاص (مثل قوقل ويوتيوب
وغريها) يف طرق التبليغ عن أي
اعتداء للملكية الفكرية.

4
رضورة إيجاد تعريف ملفهوم
الرس التجاري والتدابري التي متكن من
اعتبار هذا الرس ملكية ميكن حاميتها،
والحد من املنافسة غري املرشوعة.

5
تشديد الرقابة عىل تنفيذ
الئحة حامية املعلومات التجارية
الرسية.
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3
انشاء منصة الكرتونية للتبليغ
عن االعتداءات الواردة عىل حقوق
امللكية الفكرية.

التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الخامسة
انفاذ امللكية الفكرية يف املنافذ الحدودية
بالتعاون ما بني الجهات الحكومية والخاصة وفق
املعايري التقنية العاملية واألجهزة الحديثة.
الهدف واملربرات:
1
حامية املستهلك والوطن
من غزو السلع املغشوشة وذلك
صيانة القتصاد الوطن من العبث
واإلرضار.

2
وأد أغلب املحاوالت التي
تسعى األطراف املعادية يف
إيقاعها عىل السوق املحيل.

3
رفع جودة الحياة يف البالد
للمواطنني واملقيمني عىل حد
سواء.

4
خلق التفكري اإليجايب
للمجتمع حيال التصدي للغش
للتجاري.

  آليات التنفيذ:
1
تكوين لجنة تضم عضوية
مندوبني من جهات ذات العالقة
كالجامرك وحرس الحدود والجوازات
وهيئة الغذاء والدواء والهيئة
السعودية للملكية الفكرية والقطاع
الخاص.

2
االستعانة بالكوادر الوطنية
يف تشغيل مراكز الفحص واالختبار
وذلك بالتنسيق مع الجامعات.
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3
ترجمة البحوث والدراسات
الخاصة عىل أرض الواقع وذلك بغية
الكشف عن الغش التجاري.

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية االوىل
مراجعة الترشيعات القامئة وتطويرها مبا يعزز
استخدام التقنية يف تقديم الخدمات املالية
وتعزيز منو وتطوير التقنية املالية السعودية
واملحافظة عىل املكانة املتطورة للقطاع
املايل يف اململكة.
الهدف واملربرات:
1
تحويل اململكة لوجهة ابتكار
يف التقنية املالية.

2
الحفاظ عىل وترية سري
القطاع املايل يف اململكة.

  آليات التنفيذ:
1
متابعة الترشيعات بغرض
مواكبة التطور املستمر للتقنية
املالية بالتعاون بني مؤسسة النقد
وهيئة السوق املالية.

2
تسهيل إجراءات اصدار الرخص
لرشكات القطاع الخاص املعنية
بالتقنية املالية وتذليل السبل أمامها
من قبل القطاعات الحكومية ذات
العالقة.
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3
توفري إطار تنظيمي يدعم
ابتكار التقنية املالية يف السوق
املايل يف اململكة.

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الثانية
تعزيز التوعية بأهمية استخدام التقنية يف
الخدمات املالية واملرصفية ،وعقد املزيد من
الفعاليات والندوات لهذا القطاع الجديد والواعد.
الهدف واملربرات:
1
التوعية بأهمية استخدام
التقنية يف الخدمات املالية ودورها
يف تطوير القطاعي املايل يف
اململكة.

  آليات التنفيذ:
1
عقد ورش عمل وندوات تصب
يف التوعية مبجال التقنية املالية.

2
تحفيز مقدمي الخدمات
املالية واملرصفية لزيادة نرش
الوعي عن الخدمات املالية التقنية
وايضاح درجة آمنها.
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التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الثالثة
إطالق برامج تدريبية وتعليمية متخصصة يف
التقنية املالية ومستجداتها تقدم عىل
مستويات تعليمية مختلفة.

الهدف واملربرات:
1
رفع مستوى الوعي بالتقنية
املالية عىل كافة املستويات
التعليمية.

2
التأكيد عىل أهمية الحصول
عىل املعرفة التأسيسية ملبادئ
التقنية املالية ودورها يف منو
االقتصاد املحيل والدويل.

3
تأهيل مجموعة كبرية من
األفراد يف هذا املجال الواعد.

4
االستعانة بالقوى العاملة
املحلية بشكل أكرب.

  آليات التنفيذ:
1
إقامة برامج تدريبية وتأهيلية
تحت إرشاف الجهات ذات العالقة مثل
مركز فنتك السعودي واألكادميية
املالية والغرف التجارية.

2
تخصيص مادة «مبادئ
التقنية املالية» للمستويات
التعليمية املختلفة.
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3
تشجيع املهتمني إلعداد
بحوث ترمي لتطوير املعرفة يف
مجال التقنية املالية.

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الرابعة
تعزيز االستثامر يف التقنية املالية داخل
اململكة واالستفادة من التمويل الذي تقدمه
الصناديق الحكومية يف هذا الشأن.

الهدف واملربرات:
1
زيادة عدد رواد االعامل
السعوديني وحثهم لالستثامر يف
التقنية املالية.

2
رفع مساهمة استثامرات
التقنية املالية يف الناتج املحيل
اإلجاميل.

  آليات التنفيذ:
1
االستفادة من وسائل التمويل
واالستثامر الجديدة واملطورة من
قبل رواد األعامل واملستثمرين.

2
التوعية بالتمويل الذي
تقدمه الجهات الحكومية ذات العالقة
يف ذات املجال.
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التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الخامسة
تأسيس ونرش املبادئ القضائية املرتبطة
بالتقنية املالية.

الهدف واملربرات:
1
رضورة استقرار وطأمنة
املستثمرين املحليني واألجانب تجاه
ضامن حامية استثامرهم يف هذا
النوع من املشاريع وعدم انرصافهم
لتأسيسها خارج اململكة.

2
التسهيل عىل القضاة إصدار
أحكامهم القضائية املتخصصة.

  آليات التنفيذ:
1
تأهيل الكوادر القضائية
مبستجدات التقنية املالية عىل
الصعيد الوطني والدويل.

2
إصدار مدونات قضائية
ومبادئ معنية بالفنتك ونرش جميع
القرارات املتعلقة بها والصادرة من
الجهات ذات العالقة كمؤسسة النقد
العريب السعودي ووزارة املالية
وغريها.
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3
طأمنة املستثمرين املحليني
واألجانب لالستثامر يف مجال الفنتك
يف اململكة.

التوصيات Recommendations -

ثالثاً :قادة املستقبل القانونيني
التوصية االوىل
رضورة تأهيل األفراد الذين تربز عليهم عالمات
القيادة ،وحث جهات التدريب يف القطاع العام
والخاص لوضع خطط االستخالف (.)Succession Plan

الهدف واملربرات:
1
متكني جيل متأهب من القادة
القانونني.

2
استمرارية عمل رشكات
املحاماة يعد غاية اسرتاتيجية.

3
الحاجة لنقل املعرفة اىل
الجيل القادم من املحامني عن طريق
األدوات الالزمة واملكملة لتحقيق
أهدافهم.

4
رضورة االستثامر يف رأس
املال البرشي.

  آليات التنفيذ:
1
حث جهات التوظيف يف
القطاع العام و الخاص لوضع خطط
االستخالف (، )Succession Plan
وإطالق برامج متخصصة إلعداد القادة
القانونيني عن طريق االستفادة من
برامج إعداد القادة.

2
التوعية ونرش ثقافة وأهمية
خطط االستخالف يف الرشكات
والجهات ذات العالقة
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3
أهمية تركيز املؤسسات
التعليمية عىل تعليم وتدريب الطالب
والطالبات عىل املهارات الفنية،
واالستفادة من القيادات املخرضمة
التي عملت لسنوات يف هذا املجال.

التوصيات Recommendations -

ثالثاً :قادة املستقبل القانونيني
التوصية الثانية
أهمية التخصصية يف دراسة علوم القانون
املختلفة ،كالقانون الرضيبي والتأميني واالفالس
وامللكية الفكرية وغريها من التخصصات التي
تحتاج لخرباء يف هذا املجال.
الهدف واملربرات:
1
زيادة عدد املتخصصني بفروع
القانون الحديثة.

2
استعانة املستفيدين
مبتخصصني سعوديني يف هذه
املجاالت عوضاً عن املتخصصني من
الخرباء األجانب.

  آليات التنفيذ:
1
استقطاب الكفاءات يف
علوم القانون املختلفة لتنفيذ ورش
عمل ودورات تدريبية

2
وضع برامج دراسات عليا
يف تلك املجاالت يف الجامعات
السعودية.

4
استحداث برامج لتأهيل
الوظائف املساندة ملكاتب ورشكات
املحاماة.
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3
تحديث الخطط الدراسية
االكادميية مبا يتوائم مع احتياجات
سوق العمل.

التوصيات Recommendations -

ثالثاً :قادة املستقبل القانونيني
التوصية الثالثة
تقنني أخالقيات مهنة املحاماة بني املستوى
الوطني والعاملي.

الهدف واملربرات:

1
إشاعة الثقافة القانونية يف
التعامالت القانونية املحلية والدولية.

2
ربط قواعد أخالقيات املهنة
املحلية ،باملعايري الدولية.

  آليات التنفيذ:
1
رضورة تعجيل إقرار قواعد
أخالقيات مهنة املحاماة من قبل
هيئة املحامني.

2
زيادة وتعزيز عقد ورش
أخالقيات مهنة املحاماة عىل
املستوى الوطني وطرق التعامل
مع زمالء املهنة بالخارج.

أعضاء اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون :2019
•د .أحمد بن عبدالعزيز الصقيه ،رشيك مؤسس ،د .أحمد الصقيه و رشكاؤه محامون و مستشارون
•د .عبدالعزيز بن أحمد التويجري ،أستاذ القانون املساعد و مديرمركز التدريب و االستشارات القانونية ،جامعة امللك سعود
•د .فيصل بن منصور الفاضل ،عضو مجلس الشورى و رئيس لجنة االقتصاد و الطاقة باملجلس ،مجلس الشورى
•األستاذ محمد عبدالعزيز العقيل ،محامي و الرشيك املدير ،مكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون و مستشارون قانونيون
•صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان آل سعود ،مؤسس ،برهان املعرفة
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Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
First Recommendation
Periodic review of IP rules and regulations
to keep in pace with new developments and
updates in alignment with obligations resulting
from the accession of the Kingdom of Saudi
Arabia to international conventions relating to
intellectual property, and promoting the use of
intellectual property to build a knowledge-based
advanced economy.
Rationale & Objectives:
1

2

4

5

Creating a stimulating
legislative environment in line
with the latest international
developments in intellectual
property.

Boasting knowledgebased business activities for the
greater benefit of the national
economy.

3

Promoting
investment in IP.

Optimizing the utilization
of IP rights in all forms through
regulations and applications
because of their paramount
developmental importance
globally and locally.

Establishing the required
protection for the intellectual
creativity of local and foreign
investors.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

2

4

5

Forming a specialized
committee from both the public
and private sectors to review the
intellectual property laws and
regulations.

Establishing business
accelerators and incubators for
intellectual property.

Building task forces
from relevant authorities
and agencies to follow up on
the implementation of the
obligations arising from the
accession of the Kingdom of
Saudi Arabia to the international
conventions related to intellectual
property.
Encouraging distinguished
foreign companies in the field
of intellectual property to invest
in local markets via appropriate
incentives from relevant
authorities.
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3

Hiring national and
international subject matter
experts to prepare studies,
recommendations and action
plans based on best practices in
IP legislations with reference to
relevant World Bank data.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Second Recommendation
Building a unified and integrated IP
implementation database to provide
protection and control for users,
streamlining and automating all types of IP
registration processes.
Rationale & Objectives:
1

2

4

5

Creating an effective and
flexible IP rights registration
process

Rapid exchange of
information through a formal
knowledge format.

Ensuring that there is no
duplication of IP data entries in
the registration process.

3

Assuring individual of
their intellectual rights under
the protection and control of the
concerned authorities.

Encouraging foreign
investors to register their
patents and attracting foreign
investments.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Launching a portal with a unified and accessible database that
enables individuals and legal entities to register different forms of IP
(with designating windows for each type of IP right, such as a window for
patents and one for trademarks …etc.). Registration data and procedures
should be user-friendly and transparent.

3

Straightforward and costeffective IP rights registration
procedures.

4

Providing simple and
transparent user-friendly
explanation of IP rights
registration procedures.
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2

Effective electronic linkage
between Saudi Customs and the
Saudi Authority for Intellectual
Property (SAIP) to curb any influx
of counterfeited goods and
products.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Third Recommendation
Increasing areas of specializations in all
forms of intellectual property in both
academic and professional stages.
Rationale & Objectives:
1

2

3

4

5

5

Increasing the number
of local specialists in intellectual
property

Expediting the dispute
resolution by IP specialists
avoiding and damage(s) caused
by slow settlement.

Engaging local expertise
instead of foreign expertise.

Transferring knowledge
and experience among IP experts
to develop the industry.

Enabling arbitrators with
specialized IP knowledge with
the insight in understanding the
nature of IP disputes.
Providing support and
assistance to specialists to help
them establish professional
companies, local organizations
and civil societies specialized in
intellectual property.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

2

3

4

5

6

7

8

Establishing academic and
executive programs and diplomas
in intellectual property in both
public and private universities.
Developing training
programs to provide specialists
in alternative dispute resolutions
(ADR) to settle IP disputes through
SAIP and the Saudi Centre for
Commercial Arbitration (SCCA)
and the chambers of commerce.
Raising the awareness
regarding the regulations of
professional organizations
and civil societies and learning
the means of utilizing those
regulations in registering relevant
professional organizations and
civil societies.

Opening foreign
universities branches in KSA with
specialized IP programs.

Establishing professional
organizations, civil societies and
institutions specialized in legal
consulting in IP to develop IPrelated matters.

Motivating law firms to
specialize in intellectual property.
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Preparing a test measuring
IP knowledge of law school
graduates.

Raising awareness on
the importance of intellectual
property protection and the
legal procedures applied in the
Kingdom of Saudi Arabia to secure
such protection.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Fourth recommendation
Developing effective protection
mechanisms against intellectual
property breaches.
Rationale & Objectives:
1

Protecting IP investments
and all its variations against theft
and breach.

2

Reducing IP infringement
on the internet.

3

Protecting trade secrets
against illegitimate competitors.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

2

4

5

Educating people
about the available means of
intellectual property protection
and the different rules and
regulations addressing them.

Providing a clear definition
of the “trade secret” concept, the
measures needed to make this
a confidential property covered
by protection and limiting unfair
competition.

Educating people on
the available notification
means applied by private
sector organizations (such
as Google, YOUTUBE etc.)
regarding intellectual property
infringements.
Tightening control over
enforcement of trade secret
protection
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3

Establishing an electronic
platform to report any IP rights
breaches.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Fifth Recommendation
Enforcement of intellectual property at
border crossing points in cooperation with
concerned public and private agencies in
accordance with international and modern
technical standards.
Rationale & Objectives:
1

Protecting consumers and
the homeland from the invasion
and influx of counterfeited goods
to prevent any threat or damage
to the national economy.

2

Preventing any hostile
attempts in seeking to damage
the local market

3

Raising the overall quality
of life for citizens, and residents
alike.

4

Fostering a positivethinking community that can
address and confront commercial
fraud.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Creating a committee
of stakeholder` representatives
such as: Saudi Customs, General
Directorate of Border Guards,
General Directorate of Passports,
FDA, SAIP and the private sector.

2

Engaging the national
workforce in operating
inspection and testing centers in
coordination with universities.
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3

Translating relevant
research and studies into reality
to help in the detection of
commercial fraud.

Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
First Recommendation
Revising and developing exiting legislations
that can boost the use of technology in
providing financial services, promoting the
growth and development of Fintech Saudi
and maintaining the advanced position of
the financial sector in the Kingdom.
Rationale & Objectives:
1

Transforming the Kingdom
into an innovation hub of fintech.

2

Oversee the pace of
progress in the financial sector.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Close follow-up of
legislations to keep track of the
continuous development of
fintech in cooperation between
SAMA and CMA.

2

Facilitating licensing
procedures for Fintech private
sector companies and engaging
with concerned government
sectors to overcome any
encountered obstacles.
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3

Providing a legal
framework that supports Fintech
innovation in the Saudi financial
market.

Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Second Recommendation
Promoting awareness on the importance of
using technology in financial and banking
services and holding more events and
seminars for this new and promising sector.
Rationale & Objectives:
1

Raising awareness about
the significance of the use of
technology in financial services
and its role in the development
of the financial sector in the
Kingdom.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Initiating workshops and
seminars to raise awareness
about fintech.

2

Motivating financial and
banking service providers to
increase awareness of fintech
services and their reliability.
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Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Third Recommendation
Launching training and educational
programs in fintech and its new
developments, delivered at various
educational levels.

1

Rationale & Objectives:

Raising fintech awareness
at all educational levels.

2

Highlighting the
importance of obtaining
the basics and foundational
knowledge of Fintech principles
and its role in the development
of both the world and national
economies.

3

Qualifying a large group
of individuals in this promising
sector.

4

Engaging the national
workforce at a larger scale.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Holding training and
development programs under
the supervision of competent
authorities such as Fintech Saudi,
the Financial Academy and the
different chambers of commerce.

2

3

Teaching “fintech
principles” at different
educational levels.

Conducting research
aimed at developing fintech
knowledge
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Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Fourth Recommendation
Promoting fintech investment in the
Kingdom of Saudi Arabia and leveraging
funding allocated by government funds for
this purpose.

1

Rationale & Objectives:

Expanding the base
of Saudi entrepreneurs and
encouraging them to invest in
Fintech.

2

Increasing fintech
investment contribution to GDP.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Leveraging new
investment and funding methods
developed by entrepreneurs and
investors.

2

Raising awareness of
funding provided by relevant
government agencies
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Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Fifth Recommendation
Establishing and publishing fintech-related
judicial principles.

1

Rationale & Objectives:

The necessity of stabilizing
and reassuring local and foreign
investors in the field in order to
prevent the exodus and flight of
capital and financial assets from
the country.

2

3

Providing proper
assistance to judges in order
to facilitate their issuance of
specialized rulings.

Reassuring local and
foreign investors to increase their
investments in fintech in the
Kingdom.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Providing judges with
latest developments and updates
on fintech on both the national
and international levels.

2

Issuing judicial codes and
principles related to fintech and
publishing the relevant decisions
made by the relevant agencies
such as SAMA, Ministry of Finance
and others.
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Recommendations - التوصيات

THIRD: FUTURE LEGAL LEADERS
First Recommendation
Professional development of young
people displaying leadership qualities and
encouraging public and private training
institutions to develop succession plans.

1

Rationale & Objectives:

Empowering willing
and able leaders with legal
backgrounds.

1

capital.

2

The existence and
functionality of law firms is a
strategic goal.

3

The need to transfer
knowledge to the next generation
of legal professionals through the
necessary and complementary
tools to help them achieve their
goals.

Investment in human

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Encouraging public
and private employing entities
to develop succession plans,
launching specialized programs
to prepare and qualify legal
leaders, and taking advantage
of leadership development
programs.

2

Creating the culture of
succession plans in organizations
and relevant agencies.
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3

Importance of focusing
educational institutions on
teaching technical skills to
students by engaging skillful
leaders with long years of
experience in the domain.

Recommendations - التوصيات

THIRD: FUTURE LEGAL LEADERS
Second Recommendation
The importance of specializing within the
legal field.

1

Rationale & Objectives:

Increasing the number
of specialists in modern law
branches.

2

Building national
capabilities in these areas

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Engaging qualified and
competent legal professionals to
deliver workshops and training
courses.

2

Developing post graduate
courses in these new areas in
Saudi universities.

4

Introducing professional
development programs for
assisting jobs at law firms, such as
paralegal and other.
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3

Updating academic
plans in line with job market
requirements.

Recommendations - التوصيات

THIRD: FUTURE LEGAL LEADERS
Third Recommendation
Code of Ethics of legal profession at the
national and international level.

Rationale & Objectives:
1

Raising awareness on the
legal culture in domestic and
international legal transactions.

2

Linking national code
of ethics with the international
standards.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Accelerating the adoption
of the code of ethics of legal
profession by Saudi Br Association

2

Increasing and promoting
workshops on the code of ethics
for legal professions at the
national level and how to deal
with international counterparts.
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