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  .والضيوفوصول الوفود المشاركة    -   ]11 : 00سعت [ 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد وصول    -   ]11 : 30سعت [ 

  .العزيز آل سعود

 ملوكوصول أصحاب الجاللة والفخامة والسمو    -   ]12:  00سعت [ 

  .د الدول العربية ورؤساء الوفووأمراءورؤساء 
التقاط الصورة التذكارية ألصحاب الجاللة والفخامة والسمو    -   ]12 : 30سعت [ 

    . ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود

  )علنية(: الجلسة االفتتاحيـة  -   ]13 : 15سعت [ 
 .آيات من الذكر الحكيمتالوة  �
كلمة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن  �

حسين المعظم ملك المملكة األردنية الهاشمية رئيس ال
 .الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية

 إلى المملكة األردنية الهاشميةيتم تسليم الرئاسة من [
  .]المملكة العربية السعودية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد كلمة  �
 رئيس سعوديةالعربية ال ملك المملكة العزيز آل سعود
 . والعشرين للقمة العربيةالتاسعةالدورة العادية 

األمين العام لجامعة السيد احمد أبو الغيط كلمة معالي  �
 .الدول العربية

كلمة معالي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين األمين  �
 .العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

 .رئيس مفوضية االتحاد األفريقي كلمة السيد موسى فكي �
كلمة معالي السيدة فيدريكا موجريني الممثل األعلى للسياسة  �

الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي، نائب رئيس المفوضية 
 .األوروبية
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  الجابر الصباحاألحمدكلمة صاحب السمو الشيخ صباح  �

 .أمير دولة الكويت
كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  �

 .جمهورية مصر العربية
 جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة كلمة �

 .البحرين
 .كلمة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين �

خادم الحرمين الشريفين  مأدبة غداء رسمية يقيمها  -   ]15 : 00سعت [ 

ملك المملكة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
 ، والعشرينالتاسعة رئيس القمة العربية السعودية

تكريماً ألصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول 

  .العربية ورؤساء الوفود والضيوف

  )مغلقة(   :جلسة العمل األولى  -   ]16:  00سعت [ 
 .إلقاء كلمات القادة العرباستكمال  �
 .اعتماد مشروع جدول األعمال ومناقشته �
 ."الظهرانإعالن "مشروع واعتماد مشاريع القرارات  �

  )علنية(  : ةـالجلسة الختامي  -  ] 16 : 45سعت  [
 . عن الرسائل الموجهة إلى القمةإعالن األمين العام للجامعة �
تعزيز األمن القومي وثيقة " مشروع تالوة وإقرار �

 ".العربي لمواجهة التحديات المشتركة
 الجمهورية الرئيس الباجي قائد السبسي رئيسكلمة فخامة  �

 ).30ع .لقمة دالمقبلة لرئاسة ال(التونسية 
الكلمة الختامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد  �

 .العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ورئيس القمة
الدكتور عادل الجبير وزير خارجية المؤتمر الصحفي لمعالي   -   ]17 : 00سعت [  

 السيد احمد أبو الغيط األمين ، ومعاليالمملكة العربية السعودية

  .العربيةالدول لجامعة العام 
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