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رؤيـتنـا

وطٌن متصل..
القتصاد رقمي مزدهر



رسالتنا

نحمي المستخدمين
ونشجع االستثمار ونعزز المنافسة؛

لضمان توفير خدمات متميزة 
وتقنيات رقمية مبتكرة 



التمكين

الشفافية

التعاون

االبتكار

قيمنا



دورنا ننظم 3 قطاعات محورية:

البريدتقنية المعلوماتاالتصاالت



محاور استراتيجيتنا 2023

حماية
المستخدمين

تشجيع
المنافسة واالستثمار

تمكين
تـحـــول الممـلـكـة
إلى مجتمع رقمي

تحقيق
التميز التنظيمي



المحور االستراتيجي األول | حماية المستخدمين

حماية المستخدمين 
وضمان توفير خدمات 

ذات جودة وأسعار 
مناسبة

اإلشراف على األمن 
السيبراني وحماية البيانات 

في قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات
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المحور االستراتيجي الثاني | تشجيع المنافسة واالستثمار

تعزيز تنافسية أسواق قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تمكيـــن نمو قطاع االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات وتوطينه

تطويـــر اإلطـــار التنظيمـــي للخدمات 
البريدية واللوجستية
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المحور االستراتيجي الثالث | تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي

تعزيز تطوير
البنية التحتية لالتصاالت 

وتقنية المعلومات، 
وتحفيز االستثمار

إدارة الطيف 
الترددي 
بفاعلية

تمكين التحول 
الرقمي والتقنيات 

الناشئة في 
المملكة
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المحور االستراتيجي الرابع | تحقيق التميز التنظيمي

تعزيز التعاون واالبتكار

ضمان االلتزام واالمتثال التنظيمي

المؤسســـي  التنظيـــم  فاعليـــة  تعزيـــز 
ومنهجيات تقديم الخدمة

تعزيـــز أولويـــات المملكـــة فـــي قطـــاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات محلًيا ودولًيا

محاور استراتيجيتنا 2023



طموحنا

منظم من الجيل الخامس 

الصعود في تصنيف " نضج منظمي االتصاالت وتقنية المعلومات" الصادر 

عن االتحاد الدولي لالتصاالت بحلول عام 2023 إلى: 

أسواق االتصاالت 
المحتكرة

الجيل األول

التحرير الجزئي 
والخصخصة في 
قطاع االتصاالت

تمكين االستثمار واالبتكار و 
تحفيز المنافسة في تقديم 
الخدمات والمحتوى وحماية 

المستهلكين

أسلوب تنظيم، تكاملي، 
يهدف  لتحقيق األهداف 
االقتصادية واالجتماعية

مستقبل تنظيم 
قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات

تنظيم تشاركي بالتكامل 
مع منظمي القطاعات 

ذات العالقة

الجيل الثاني

الجيل الثالث

الجيل الرابع

الجيل الخامس

2020

الوضع المستقبليالوضع الحاليالمحقق



Our Vision, Mission, 
and Strategy Themes 2023

citc.gov.sa



CITC Vision

A connected nation
for a thriving digital 
economy



We protect consumers, promote 
investment, and safeguard 
competition in order 
to ensure reliable communications 
services and innovative digital 
technologies.

CITC Mission



Enablement

Transparency

Collaboration

Innovation

CITC Values



We regulate 3 major sectors:

Telecom IT  Post



 Protect
consumers

 Promote investment
& competition

 Enable KSA
digitalization

  Achieve regulatory excellence
 and enhance organizational
e¡ectiveness

Themes of CITC Strategy 2023



 Safeguard public
 interest and ensure

 widespread access to
 a´ordable and high

quality services

 Oversee cybersecurity
 and data protection for

the ICT sector

Themes of CITC Strategy 2023 | Protect consumers



Foster a healthy and competitive 
market for the Telco sector

Facilitate the growth and 
localization of the IT & Tech sector

Develop regulatory framework for 
Post sector

Themes of CITC Strategy 2023 | Promote investment & competition



 Promote ICT
 infrastructure

 development and
 incentivize innovation

and investment

 Manage
 spectrum
e´ectively

Enable digitization
 and adoption of

 emerging tech, including
 proactive coordination
 with sector regulators

and relevant entities

Themes of CITC Strategy 2023 | Enable KSA digitalization



Themes of CITC Strategy 2023 
Achieve regulatory excellence and enhance organizational e´ectiveness

Adopt a collaborative & agile 
regulatory framework

Ensure regulatory compliance 
& enforcement

Enhance organizational 
e´ectiveness & delivery models

Advocate for KSA's ICT agenda 
locally & internationally



Our Ambition

G5 Regulator

We aspire to rise in "ITU's Generations of Regulation" by 2023 to be a:

Regulated public 
monopolies; command 

& control approach

G1
Opening markets; 

partial 
liberalization and 

privatization

Enabling investment, 
innovation and access; 

dual focus on stimulating 
competition in service 

and consumer protection

Integrated regulation; 
led by economic and 

social policy goals

 Future of ICT
Regulation

Collaborative regulation; 
inclusive dialogue and 
harmonized approach 

across sectors
G2

G3

G4

G5

2020

Achieved Current situation Future




