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المفدى حفظه هللا ورعاه، وأصدر قانون  يوليو / بنا / صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 1المنامة في 
  بشأن الموافقة على االنضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية. 2019) لسنة 17رقم (

  
األجسام الفضائية التي اعتمدتها الجمعية وجاء في المادة األولى أنه ووفق على االنضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها 

  ، والمرافقة لهذا القانون.1971تشرين الثاني / نوفمبر  29) المؤرخ 26 -(د  2777العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم 
  

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تنفيذ أحكام هذا القانون،  -كل فيما يخصه  -وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
  في الجريدة الرسمية.

  
بشأن التصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين  2019) لسنة 18كما صادق جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، وأصدر قانون رقم (

  وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي.
  

ادة األولى أنه صودق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، وجاء في الم
  م، والمرافقة لهذا القانون.2018نوفمبر  14هـ الموافق 1440الموقعة في مدينة المنامة في السادس من شهر ربيع األول لعام 

  
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  -كل فيما يخصه  -نه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء وجاء في المادة الثانية أ

  في الجريدة الرسمية.
  

ركاب بشأن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي لل 2019) لسنة 19كما صادق جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، وأصدر قانون رقم (
  والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  
عربية وجاء في المادة األولى أنه صودق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات ال

  م، والمرافقة لهذا القانون.2018ر أكتوب 30المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 
  

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  -كل فيما يخصه  -وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
  في الجريدة الرسمية.


