
 

 

 زمنيالبرنامج ال

 للقمة العربية الصينية األوىل
 م2022 ديسمبر/كانون أول 9هـ  الموافق 1444 جمادي األولى 15الجمعة: 

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

بدء وصول قادة الدول العربية إلى مقر القمة حيث يكون في استقبالهم  - [15: 30 -15: 00]سعت 
مير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي األ

 (.عبد العزيز الدولي للمؤتمرات الملك بهو مركزولي العهد رئيس مجلس الوزراء )
 .للقمة العربية الصينية األولىالتقاط الصورة التذكارية  - [ 15: 35سعت  ]

   )علنية( الجلسة االفتتاحيـة:  - [16 :00 -15: 40]سعت 
 .القرآن الكريمة آيات من بدء الجلسة بتالو  ▪
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي كلمة  ▪

 .المملكة العربية السعودية -العهد رئيس مجلس الوزراء
 .رئيس جمهورية الصين الشعبيةجينبينغ فخامة الرئيس شي كلمة  ▪
ية الجمهورية الجزائر -معالي الوزير األول السيد أيمن بن عبد الرحمن كلمة  ▪

 .(31الديمقراطية الشعبية، رئاسة القمة العربية د.ع )
 كلمة معالي السيد احمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية. ▪

 [عند انتهاء الجلسة االفتتاحية، تبدء أعمال جلسة العمل األولى مباشرة]
 )علنية( : األولى جلسة العمل - [17 :30 -16: 00]سعت 

 5)برجاء االلتزام بمدة  القاء كلمات القادة العرب حسب أولوية الطلب. ▪
 ط الوقت(غدقائق للكلمة في ضوء ض

 [تبدء أعمال الجلسة الختامية، الكلمات]عند انتهاء 
 ة:  ـــــالجلسة الختامي - [17 :45 -17: 35]سعت 

 .مشروع جدول أعمال القمةاعتماد  -1
 :اعتماد وثائق القمة -2

 الرياض.مشروع اعالن  ▪
الشامل بين  ون الخطوط العريضة لخطة التعاوثيقة مشروع  ▪

 .جمهورية الصين الشعبية والدول العربية
وثيقة تعميق الشراكة االستراتيجية العربية الصينية من أجل مشروع  ▪

 .السالم والتنمية
 .جينبينغشي الرئيس كلمة فخامة  -3
د ولي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعو كلمة  -4

 .العهد رئيس مجلس الوزراء الختامية
 .الرسميةعشاء المأدبة  - [ 18:  00] سعت 
المؤتمر الصحفي لصاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبد هللا آل  - [ 19:  00] سعت 

الي السيد أحمد ـــومع عوديةــة الســــوزير خارجية المملكة العربي -سعود 
 .جامعة الدول العربيةأبو الغيط األمين العام ل
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