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كهٛخ انششٚؼخ لغى ,  رًٕٛس َٕعب رُٛدبس belisثغجت صٚبدح فٙ َكبذ يبثؼذ انحًم فٙ دِ. ِ.دأد االَصبس٘ و

. انذٔنخ االعال يٛخ خبيؼخ يٕالَب يبنك اثشْٛى يبنُح,  االاحٕال انشخصٛخ2012

. سٚجٍٛ انحبج فٙ ػهٕو انذٍٚ انًبخغزٛش فٙ االحكبو االعاليٛخ: انًششف 

 ٔنحًم خبسج اطبس انضٔاج belis:كهًخ انجحث 

 

 BELIS ْزا ٚؼُٙ أَّ إرا نى. انًزؼهمخ ثمٕح فٙ انحٛبح االخزًبػٛخ يُزظًخ BELIS يبْش أٔ ٚطهك

، أٔٚؼشف انًٓش BELIS .ٔلذ أخش٘ انجحث فٙ فهٕسٚظ دِ، َٕعب رُٛغبسا انششلٛخ. ٚؼُٙ ػذو ٔخٕد انضٔاج

فٙ فهٕسٚظ دِ، َٕعب . فٙ انضٔاج انضفبف فٙ أخضاء أخشٖ يٍ إَذَٔٛغٛب َظشا صائفخ ػبدح ٔنكٍ نٛظ كزنك

دِ ػهٗ . ، أػشة أٚضب ركٌٕ ثًثبثخ انًٓش، رى ردبٔص يجهغ انًٓش ثشكم ػبوBELIS رُٛغبسا انششلٛخ

يٕاشٛٓى يثم األثمبس أٔ  BELIS انًدزًغ فهٕسٚظ، ٔانًٓش أٔ حزٗ فٙ ثؼض األحٛبٌ ًٚكٍ أٌ ركٌٕ

 .نهُبط فٙ فهٕسٚظ دِ ألَٓب رؼزجش لًٛخ نهغبٚخ BELIS ًٔٚكٍ اعزخذاو انفضخ ػبج انفٛم. اندبيٕط انحصبٌ

أٔ  BELIS يشكهخ ْزِ انذساعخ ْٕ ٔخٕد ػذد كجٛش يٍ. ٔلذ أخش٘ انجحث فٙ يذُٚخ فهٕسٚظ دِ

رؤثش ػهٗ انًٓش انحٕايم فٙ فهٕسٚظ دِ َٕعب رُٛدبسا انششلٛخ ٔكٛف ًٚكُُٙ رحذٚذ يمذاس انًٓش فٙ انضٔاج 

ٔيٍ انًزٕلغ أٌ اإلخبثخ ػهٗ ْزِ األعئهخ نزحذٚذ . انًدزًغ دِ فهٕسٚظ َٕعب رُٛدبسا انششلٛخ BELIS أٔ

رأثٛش كًٛخ انًٓش إنٗ ٔلٕع انحًم خبسج إطبس انضٔاج فٙ انًدزًغ دِ فهٕسٚظ ٔيؼشفخ كٛفٛخ اخزٛبس يمذاس 

فٙ حٍٛ أٌ انًُٕرج انًغزخذو ْٕ ًَٕرج . ْزا انجحث ٚغزخذو انجحث انُٕػٙ. انًٓش فٙ يذُٚخ فهٕسٚظ دِ

نزحهٛم انجٛبَبد، اعزخذو . ٔكبَذ انطشٚمخ انًغزخذيخ فٙ ْزِ انذساعخ سصذ ٔانًمبثالد ٔانٕثبئك. انظٕاْش

 .انجبحثٌٕ صفٛخ انُٕػٛخ

ٔاعزُبدا إنٗ َزبئح انجحث انًٛذاَٙ أٌ ُٚظش إنٗ أٌ ػذد كجٛش يٍ انؼٕايم انزٙ رؤثش ػهٗ انحٕايم 

. فٙ ثهذح انزمهٛذٚخ يٍ دِ، ٔانًٓش ْٕ ْذٚخ يٍ صٔج نضٔخزّ يهضيخ انًغزمجم. يٍ انًٓش َطبق انضٔخٛخ

ٚدت أٌ ال ٚزى خصًٓب . رى رصًٛى إنٗ انزمبنٛذ انؼبئهٛخ نهًشأح. ٔرزُٕع ػذد انًٓش ثٍٛ يُطمخ ٔاحذح إنٗ أخشٖ

يزٗ ٚزى رخفٛض . يٍ يبْش أحكبو انؼشفٛخ انغبسٚخ، ٔخٓبد َظش انطجمبد االخزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔانزؼهًٛٛخ

 .انمًٛخ انًٓش يٍ أحكبو انؼشفٛخ ٚغجت إحشاخب نهؼبئهخ انؼشٔط انًشأح


