
 

 العربية الصينية األوىل اجتماع القمة

 م2022ديسمبر/كانون أول  9الموافق هـ 1444جمادي األولى  15 اجلمعة :الرياض

 الدول العربيةأمساء رؤساء وفود قائمة 

 مرتبة حسب احلروف اهلجائية ألمساء الدول األعضاء

 ــــــــــــــــ

 

 المملكة األردنية الهاشمية ملك ............. ابن الحسين صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني -

 حمد بن محمد الشرقيصاحب السمو الشيخ  -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة .. .........................  حاكم إمارة الفجيرة –عضو المجلس األعلى لالتحاد 

العهد ولي  –سلمان بن حمد آل خليفة  األميرالملكي  صاحب السمو -

 مملكة البحرين ............................................................................. رئيس مجلس الوزراء 

 ية التونسيةالجمهوررئيس  .......................................................... قيس سعيدسيادة الرئيس  -

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ........... معالي الوزير األول السيد أيمن بن عبد الرحمن -

 جمهورية جيبوتيرئيس  .................................................. فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله -

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد  -

   المملكة العربية السعودية  .............................................................. -رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية السودان -رئيس المجلس السيادي االنتقالي  ................... يق أول ركن عبد الفتاح البرهانالفر  -

 الجمهورية العربية السورية .........................................................................................  -

 جمهورية الصومال الفيدرالية رئيس ..................................... حسن شيخ محمودفخامة الرئيس  -

 جمهورية العراق  ................... رئيس مجلس الوزراء -دولة الرئيس السيد محمد شايع السوداني  -

 نائب رئيس الوزراء -حب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيدصا -

 سلطنة عمان  ............................................................................. مجلس الوزراءلشؤون 

 دولة فلسطين رئيس  .............................................................. فخامة الرئيس محمود عباس -

 دولة قطر .................................. وزير التجارة والصناعة –معالي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني  -

 جمهورية القمر المتحدة رئيس  ................................................. غزالي فخامة الرئيس عثمان -

 دولة الكويت ..................................... شيخ سالم عبد هللا الجابر الصباح وزير الخارجيةمعالي ال -

 الجمهورية اللبنانية - مجلس الوزراءرئيس   ......................... دولة الرئيس األستاذ نجيب ميقاتي -

 دولة ليبيا - رئيس المجلس الرئاسي  .................................. فخامة الرئيس محمد يونس المنفي -

 جمهورية مصر العربيةرئيس   .......................................... فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -

 المملكة المغربية  ................................................. رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوشي معال -

 اإلسالمية الموريتانية الجمهوريةرئيس  ...................... الشيخ الغزوانيفخامة الرئيس محمد ولد  -

 الجمهورية اليمنية - رئيس مجلس القيادة الرئاسي  ...... الدكتور رشاد محمد العليميفخامة الرئيس  -
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