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 مىاصلت الىظس في مشسوع اللءهىن ألاشءس ي عدد  2018/ 25اإلاخالم بحمءًت اإلااطيءثالصخصيت.
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علدث لجىت الحلىق والحسٍءث والاالكءث الخءزحيت ًىم الخميض  27حىان  2018حلصت
واصلت خاللهء الىظس في مشسوع اللءهىن ألاشءس ي عدد  2018/ 25اإلاخالم بحمءًت اإلااطيءث الصخصيت
حيث اشخأهف أعظء اللجىت الحءطسون مىءكشت الىلطت  9مً الفصل السابع.
وفي هلءشهمّ ،
حاسض أحد ألاعظء إلى وطايت الشسوءث ألاحىبيت اإلاىحىدة في جىوض ،وإدزاج
الشسوءث  Offshoreلادم جسن أي فساغ طمً هره الىلطت ،في حين ّ
علب أحد ألاعظء أهه جم الحصم
في هره الىلطت خالٌ الجلصت الصءبلت
ّ
وحاسض الباع إلى طسوزة حاسٍف اإلاصؤوٌ عً
اهخلل ألاعظء إلى مىءكشت الىلطت ،10
اإلااءلجت والؼير .واعخمد ألاعظء الىلطت همء وزدث في صيؼتهء ألاصليت بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ
عىد مىءكشت الىلطت  ،11اكترح عدد مً ألاعظء حؼيير الترجيب لخصبح هره الىلطت هي
الىلطت  .10و ّ
صىث ألاعظء بئحمءع الحءطسًٍ على الىلطت  11في صيؼتهء ألاصليت مع كبىٌ ملترح
حؼيير الترجيب.
مً ّثمت ّ
مس ألاعظء إلى مىءكشت الىلطت  12أشءز زأي أوٌ بءللجىت إلى شسوءث ""Serveurs
ّ
بءعخبءزهء شسوءث أحىبيت ماىيت بئًىا اإلااطيءث ،وأشءز أن إهه جسهزث هره الشسوءث في جىوض فهرا
ّ
ّ
شيطسح إشيءٌ شيءدة وإن جسهزث هره الشسوءث بءلخءزج فصيخالم ألامس بئخساج ماطيءث .وهى مء
ّ
الخحسي.
ًطسح اشيءال فاليء ًجب
وفي هفض الصيءق زأي بليت ألاعظء أن الىلطت ٌشىبهء ػمىضّ ،
وكسزث اللجىت بءلخءلي ازحء
الىظس فيهء.
بءليصبت للىلطت ّ 13
جطسق باع ألاعظء إلى طسوزة جدكيم اإلالصىد مً الهييل الامىمي
والصلطت الامىميت ،ماخبرًً الخاسٍف همء وزد بءإلاطت اإلاروىزة هزٍل .و ّ
كسزث اللجىت إزحء الىظس فيهء.
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ّ
مس ألاعظء إلى مىءكشت الىلطت  14واكترح الباع الخىصيص على أن اإلايلف بحمءًت اإلااطيءث
الصخصيت ًلصد به شخص طبيعي .في حين اكترح الباع آلاخس اعخمءد ملترح الهيئت بئطءفت " جمىين
ألاشخءص مً ممءزشت حلىكهم" بءعخبءز الصيؼت حشمل ول الحلىق :الىفءذ ولاعتراض والخحيين
والخصحيح والفسخ.
واعخمدث اللجىت الصيؼت ّ
مادلت بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ.
ّ
في مء ًخالم بءلىلطت  15اكترح باع ألاعظء إطءفت "مسهزٍت" لإلدازةـ واعخمدث اللجىت
الصيؼت ّ
مادلت باد ؤلاطءفت بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ.
حىٌ الىلطت  :16اكترح باع ألاعظء حؼيير الصيءػت وءلخءلي " :ول إزادة حسة وصسٍحت التي
ّ
ٌابر مً خاللهء الصخص اإلااني بءإلااءلجت عً مىافلخه على ماءلجت ماطيءجه الصخصيت وذلً بيل
وشيلت جترن أثسا هخءبيء أو الىتروهيء ".واعخمدث اللجىت الصيؼت ّ
اإلاادلت بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ.
الىلطت  :17اجفم ألاعظء على اطءفت مصطلح " وسخت هخءبيت أو الىتروهيت" بئحمءع ألاعظء
الحءطسًٍ
الىلطت  :18جم الخصىٍت على الىلطت بءإلحمءع
الىلطت  :19جم الخصىٍت على الىلطت مع إطءفت "طلب هلل" بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ
الىلطت  :20اعخمدث اللجىت الىلطت بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ مع حاىٍع مصطلح
"اليصيءن" ب ـ "الحجب"
الىلطت  :21اعخمد ألاعظء الىلطت همء وزدث بئحمءع ألاعظء الحءطسًٍ
الىلطت  :22اعخمد ألاعظء الىلطت بئحمءع الحءطسًٍ مع حادًل الصيءػت
الىلطت  :23اعخمد ألاعظء الىلطت بئحمءع الحءطسًٍ مع حادًل الصيءػت
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الىلطت  :24اعخمد ألاعظء الىلطت بئحمءع الحءطسًٍ مع حادًل الصيءػت
الىلطت  :25اعخمد ألاعظء الىلطت همء وزدث بئحمءع الحءطسًٍ.

رئيست اللجنت

ّ
مقرراللجنت

لطيفت الحباش ى

عماد الذايمي
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