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السرية الذاتية لصاحب السمو املليك



١

ولد األمري محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود يف ٢٥ صفر ١٣٧٩هـ املوافق ٣٠ أغسطس ١٩٥٩م يف اململكة العربية        �
السعودية مبدينة جدة.   

أحد أبناء صاحب السمو املليك األمري نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - رحمه الله -.   �

والدته األمرية الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، متزوج من األمرية رميا بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود،      �
ولديه من األبناء األمرية سارة واألمرية لولوة.   

درس مراحل التعليم االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبعهد العاصمة يف الرياض.   �

درس املرحلة الجامعية بالواليات املتحدة األمريكية، وحصل عىل البكالوريوس يف العلوم السياسية عام ١٤٠١هـ املوافق ١٩٨١م.   �

حصل عىل عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج اململكة تتعلق بالشئون األمنية ومكافحة اإلرهاب.   �

عمل يف القطاع الخاص حتى سنة ١٤١٩هـ .   �

صدر أمر مليك يف ٢٧ محرم ١٤٢٠هـ املوافق ١٣ مايو ١٩٩٩م بتعيينه مساعداً لوزير الداخلية للشئون األمنية باملرتبة املمتازة.   �

امليالد والنشأة



٢

يف ٧ رجب ١٤٢٠هـ املوافق ١٦ أكتوبر ١٩٩٩م صدرت املوافقة من خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز عندما     �
كان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني بضمه إىل عضوية املجلس األعىل لإلعالم.   

مددت خدماته ملدة أربع سنوات اعتباراً من ٢٧ محرم ١٤٢٤هـ مبوجب األمر املليك الصادر يف ٢٧ ذو الحجة ١٤٢٣هـ .   �

يف الرابع من جامدى األوىل ١٤٢٥هـ صدر األمر املليك بتعيينه مساعداً لوزير الداخلية للشؤون األمنية مبرتبة وزير.   �

يف سبتمرب ٢٠٠٨م صدر أمر مليك بالتمديد له.   �

تعرض يف السادس من رمضان ١٤٣٠هـ املوافق ٢٧ أغسطس ٢٠٠٩م ملحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم إنه يرغب يف تسليم     �
نفسه.   

تعرض من قبل هذه الحادثة لعدة محاوالت اغتيال كان من بينها محاولة مبكتبه يف وزارة الداخلية بالرياض ومحاولة أخرى من     �
خالل إحدى الجامعات اإلرهابية أثناء زيارته لليمن.   

صدر أمر مليك يف ٢٠ ذي الحجة ١٤٣٣هـ املوافق ٥ نوفمرب ٢٠١٢م بتعيينه وزيراً للداخلية.   �

امليالد والنشأةتـابـع



٣

عضو اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات منذ إعادة تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ يف ١٤٢٧/٧/٦هـ .   �

عضو اللجنة الدامئة للمجلس االقتصادي مبوجب األمر املليك الذي صدر يف ١٤٣٠/١١/٢٨هـ .   �

عضو الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعارصة.   �

العضويات واملناشط



٤

شارك يف االجتامع السعودي اإلمارايت املشرتك بني صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ويل العهد نائب     �
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفتش العام - رحمه الله - والوفد اإلمارايت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد      
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف ١٤٣١/٧/٢٠هـ       

املوافق ٢٠١٠/٧/٢م .   

قام بعرشات الزيارات لدول ومناطق كثرية يف العامل ملهام أمنية وقاد مفاوضات ناجحة مع مسئولني دوليني يف مسائل أمنية       �
حساسة يف مجايل اإلرهاب واملخدرات تحديداً.   

شارك يف زيارة وفد اململكة إليران برئاسة صاحب السمو املليك األمري نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -؛ وهي زيارة تاريخية      �
تم فيها توقيع االتفاقية األمنية السعودية اإليرانية وتتضمن مكافحة الجرمية املنظمة واإلرهاب الدويل وتهريب األسلحة وغسيل     

األموال بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٢٢هـ املوافق ١٧ إبريل ٢٠٠١م .   

تأسيس ودعم أول مركز من نوعه عىل مستوى العامل ملناصحة ومتابعة املتطرفني والعائدين من مناطق الرصاع، وقد استنسخت     �
التجربة السعودية يف أكرث من ٢٠ دولة.   

املهام العلمية واملشاركات الرسمية



٥

قاد أكرب عملية تطوير لهياكل ومهام القطاعات األمنية بوزارة الداخلية السعودية املرتبطة بسموه وفق أحدث األسس العرصية     �
بتوظيف التقنية والدراسات العلمية وشمل تطوير القطاعات األمنية الحيوية التالية:   

املديرية العامة لألمن العام.  •      
املديرية العامة املباحث.  •      

املديرية العامة للدفاع املدين.  •      
قوات األمن الخاصة.  •      

املديرية العامة للجوازات.  •      
املديرية العامة لحرس الحدود.  •      

املديرية العامة للسجون.  •      
كلية امللك فهد األمنية.  •      

قوات أمن املنشآت.  •      
مركز القيادة والسيطرة والتحكم.  •      

• املديرية العامة ملكافحة املخدرات.      
مركز املعلومات الوطني.  •      

اإلدارة العامة لألمن الفكري.  •      
وحدة التحريات املالية.  •      

القيادة العامة لطريان األمن.  •      

قاد واحدة من أنجح عمليات املواجهة األمنية والفكرية لتنظيامت التطرف والتي استمرت سنوات طويلة.   �

يقود مع رجاله اليوم أكرب عمليات مواجهة عصابات املخدرات وأرشف عىل أكرب عمليات ضبط متت يف املنطقة العربية.   �

املهام العلمية واملشاركات الرسميةتـابـع



٦

قارئ جيد يف فنون املعرفة خاصة يف العلوم األمنية واإلسرتاتيجية والسياسية.   �

ميارس رياضة القنص يف الصحراء.   �

يهتم بالرماية والفروسية.   �

ميارس السباحة بشكل مستمر.   �

يتمتع بحس إنساين ووطني تجىل يف مواجهته ألكرب تحد واجهته اململكة خالل فتنة التطرف واإلرهاب وقدرته عىل املوازنة بني     �
الحزم األمني واملتابعة اإلنسانية ألرس شهداء الوطن واملتورطني يف التطرف.   

اهتامماته العلمية وهواياته

قلده خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز وشاح امللك عبدالعزيز من الطبقة األوىل تقديراً ملا يبذله من جهود     �
يف مجال عمله وذلك يف يوم االثنني ١٤٣٠/٨/١٧هـ الثالثاء ١٤٣٠/٩/١٨هـ .   

التكريم والتقدير الوطني والعاملي



٧

وصفته شبكة MSNBC بجرنال الحرب عىل اإلرهاب.   �

العامل)). وصفه مسئولون أمريكيون وأوربيون بأنه ((قاد واحدة من أكرث – إن مل تكن أكرث – العمليات الفعالة ملكافحة اإلرهاب يف    �

قال دبلومايس غريب لصحيفة الواشنطن بوست إثر محاولة استهداف األمري محمد (( لو نجحت العملية لكانت تهديداً لخط      �
اململكة يف مواجهة اإلرهاب)).   

تحدثت وناقشت شخصيته ودوره يف مواجهة اإلرهاب كربيات الصحف العاملية وشبكات التلفزة العاملية مثل:   �
 ((Dershpighel – Time – NHK Japan – Sky News – Fox News – CNN – Figaro France – Daily Telegraph –  
 The Guardian – New York Times – Germany Reuters)).

صورته يف اإلعالم العاملي
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