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السعودية: أوامر ملكية خلادم احلرمني بإعادة تشكيل 
مجلس الوزراء برئاسة األمير محمد بن سلمان

عواصمـ  وكاالت: أصدر 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ثالثة أوامــر ملكية بإعادة 
الــوزراء  تشــكيل مجلس 
برئاســة صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر محمــد بن 

سلمان ولي العهد.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
السعودية (واس)، في بيان، 
إن األوامر امللكية تضمنت أن 
يكون صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان 
ولي العهد رئيســا ملجلس 
الوزراء، استثناء من حكم 
املادة (السادسة واخلمسني) 
من النظام األساسي للحكم، 
ومن األحكام ذوات الصلة 
الواردة في نظــام مجلس 
الــوزراء. ونصــت األوامر 
امللكيــة على أن جلســات 
التــي  الــوزراء  مجلــس 
يحضرهــا خــادم احلرمني 
الشريفني تكون برئاسته. 
وجاء تشــكيل مجلس 

الوزراء كالتالي:
٭ صاحب الســمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود 
ولي العهد رئيسا ملجلس 

الوزراء.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير د.منصور بن متعب 
بن عبدالعزيز آل ســعود 

وزير دولة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األميــر عبدالعزيــز بــن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وزيرا للطاقة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األميــر تركــي بــن محمد 
بــن فهد بن عبدالعزيز آل 

سعود وزير دولة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي 
بن فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود وزيرا للرياضة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن سعود 
بن نايف بــن عبدالعزيز 
آل سعود وزيرا للداخلية.

النفيسة وزير دولة.
٭ د.مســاعد بــن محمــد 

العساف وزير دولة.
٭ د.توفيق بن فوزان بن 

العيبان وزير دولة.
٭ د.إبراهيم بن عبدالعزيز 

٭ د.عصام بن ســعد بن 
سعيد وزير دولة لشؤون 

مجلس الشورى.
٭ د.ماجــد بــن عبــداهللا 
القصبي وزيــرا للتجارة 

ووزيرا مكلفا لإلعالم.
٭ أ.محمد بن عبدامللك آل 

الشيخ وزير دولة.
بــن  م.عبدالرحمــن  ٭ 
عبداحملسن الفضلي وزيرا 

للبيئة واملياه والزراعة.
٭ أ.خالد بن عبدالرحمن 

العيسى وزير دولة.
بــــن أحمــد  أ.عــادل  ٭ 
دولــة  وزيــر  اجلبيــــر 

للشؤون اخلارجية.
٭ أ.ماجــد بــن عبــداهللا 
بن حمــد احلقيــل وزيرا 
للشؤون البلدية والقروية 

واإلسكان.
٭ أ.محمد بن عبداهللا بن 
عبدالعزيز اجلدعان وزيرا 

للمالية.
٭ م.عبــداهللا بــن عامــر 
السواحة وزيرا لالتصاالت 

وتقنية املعلومات.
٭ م.أحمد بن سليمان بن 
عبدالعزيز الراجحي وزيرا 
للموارد البشرية والتنمية 

محمد الربيعة وزيرا للحج 
والعمرة.

االجتماعية.
٭ د.حمد بن محمد بن حمد 

آل الشيخ وزير دولة.
٭ أ.بندر بــن ابراهيم بن 
عبــداهللا اخلريــف وزيرا 
للصناعة والثروة املعدنية.
٭ م.صالــح بن ناصر بن 
العلي اجلاسر وزيرا للنقل 

واخلدمات اللوجستية.
٭ أ.أحمد بن عقيل اخلطيب 

وزيرا للسياحة.
٭ م.خالد بن عبدالعزيز 

الفالح وزيرا لالستثمار.
٭ أ.فيصــل بن فاضل بن 
محســن االبراهيم وزيرا 

لالقتصاد والتخطيط.
٭ أ.فهد بــن عبدالرحمن 
بن داحس اجلالجل وزيرا 

للصحة.
٭ أ.يوســف بــن عبداهللا 
بن محمــد البنيان وزيرا 

للتعليم.
ونص أمــر ملكي آخر 
علــى تعيــني أ.طــالل بن 
عبداهللا بن تركي العتيبي 
مســاعدا لوزيــر الدفــاع 

باملرتبة املمتازة.
وتشــّرف بأداء القسم 
احلرمــني  خــادم  أمــام 
امللك ســلمان  الشــريفني 
بــن عبدالعزيز، بحضور 
صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد 
رئيــس مجلس الــوزراء، 
في قصر السالم بجدة، كل 
من صاحب السمو امللكي 
األميــر خالد بن ســلمان 
الدفاع، وأ.يوســف  وزير 
بن عبداهللا البنيان وزير 
التعليم، وذلك عقب صدور 
امللكــي بتعيينهما  األمــر 
في منصبيهما اجلديدين، 
قائلني: «أقسم باهللا العظيم 
أن أكــون مخلصا لديني، 
ثــم ملليكي وبــالدي، وأال 
أبــوح بســر مــن أســرار 
الدولــة، وأن أحافظ على 
مصاحلها وأنظمتها، وأن 
أؤدي أعمالــي بالصــدق 

واألمانة واإلخالص».

٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير عبداهللا بن بندر بن 
عبدالعزيز آل سعود وزيرا 

للحرس الوطني.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير خالد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وزيرا 

للدفاع.
٭ صاحب الســمو األمير 
فيصــل بــن فرحــان بن 
عبــداهللا بــن فيصــل بن 
فرحان آل ســعود وزيرا 

للخارجية.
٭ صاحــب السمــو األميــر 
بــــدر بــــن عبـــداهللا بن 
محمـد بن فرحان آل سعـود 

وزيــرا للثقافة.
الشــيخ صالــح بــن  ٭ 
عبدالعزيــز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشــيخ وزير 

دولة.
٭ د.عبـــــداللطيف بـــن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل الشيخ وزيرا للشؤون 
والدعــوة  اإلســالمية 

واإلرشاد.
بــن محمــد  د.وليــد  ٭ 
الصمعاني وزيرا للعدل.

٭ د.مطلــب بــن عبداهللا 

األمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع وطالل بن عبداهللا بن تركي العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع باملرتبة املمتازة

جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها خادم احلرمني الشريفني تكون برئاسته 

صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلمان مؤديا القسم وزيرا للدفاع  (واس) أ.يوسف بن عبداهللا البنيان مؤديا القسم وزيرا للتعليم  (واس)

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خالل أداء وزيري الدفاع والتعليم القسم مبناسبة تعيينهما  


