
ولي العهد السعودي 
ا-مير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود

السيرة الذاتية

أضافة إلى مناصبه الواردة أعاله، يرأس األمير محمد بن ســـــــلمان، مجلس الشـــــــؤون السياسية واألمنية،  كذلك مجلس الشؤون اإلقتصادية 
والتنمية السعودي.  

هو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من فهدة بنت فالح آل حثلين.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

كان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى أبريل/ نيسان 2015.
في29  أبريل  2015، صدر أمر ملكي ينص على إختياره وليًا لولي العهد، وتعيينه نائبًا ثانيًالرئيس مجلس الوزراء السعودي، واختير بمنصب 
ولـــــــي العهد في يونيو/ حزيران 2017، بعد إقرار هيئة البيعة الســـــــعودية بإعفاء إبن عمه ولي العهـــــــد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد 

العزيز آل سعود.
ن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البالد خالل فترة والية عهده السماَح للمرأة  أظهر محمد بن سلمان توّجهات إنفتاحية ومختلفة عَمّ
السعودية بقيادة السيارة ودخوِل المالعِب الرياضية وتفعيِل هيئة الترفيه، وتحّدث بصراحة عن توّجه السعودية لمكافحة ما يسميه التشّدد 

الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة - ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي.
أطلق ولي العهد الســـــــعودي خطة رؤية الســـــــعودية 2030، التي تهدف إلى جعل اإلقتصاد السعودي يرتكز على اإلستثمار، باإلضافة إلى عدم 

إعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد، إذ وعد بإنهاء عالقة إرتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«اإلدمان». 

وصفته مجلة «ذي إيكونوميست» بأّنه القوي وراء عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
أشارت تقارير حقوقية، إلى أن ولي العهد السعودي، رغم اإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية التي أجراها، ورغم إنتهاجه نهجًا جديدًا في 

السعودية، ُوِصَف بالتحرري والذي قوبل بالثناء دوليًا، إال أّنه لم ُيوقف اإلعتقاالت األمنية التي طالت عددًا من الدعاة والناشطين.
في العام 2017، إختير األمير محمد بن سلمان عبر مجلة «تايم» األميركية كشخصية العام بإختيار القراء.

ر في  كذلـــــــك إختارته المجلة األميركية «فورين بوليســـــــي» من ضمن القـــــــادة األكثر تأثيرًا في العالم ضمن قائمتها الســـــــنوية ألهم 100 مفِكّ
العالم لعام 2015. 

وفي العام 2018، قامت مجلة «فوربس» بإختياره ضمن قائمة «فوربس» ألكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم.  
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