
يیة*** يیزز للغة ااإلنجل اامم اا لتووااصلل يیرُرجى ااستخدد دد منن اا لمززيی اللغة _____٬، وولكنن  تووبة ب االتاليیة مك لووماتت  االمع ***  

 

االتفاصيیلل االعامة حوولل سقووطط االشعرر 
ووززررعع االشعرر  

 

) ما االسببب في سقووطط االشعرر؟1  

 
يیؤؤثرر نمطط سقووطط االشعرر فقطط على االمنططقة ااألماميیة وواالووسططى منن فررووةة االررأأسس. وومنن 

ثيیة٬، فإنن االشعرر االمووجوودد في هھھھذذهه االمنططقة يیتأثرر بالهھررمووناتت بشددةة. وويیصبح االناحيیة االوورراا
يینموو  عرر االذذيي  لش يیمووتت في نمطط خاصص. أأما اا هه االمنططقة تددرريیجيیاً أأقلل سمكاً وو االشعرر في هھھھذذ

في مؤؤخررةة ووجانبي فررووةة االررأأسس٬، فإنهھ يیتسمم بالقووةة منن االناحيیة االووررااثيیة وويیعيیشش بشكلل 
هھذذاا االشعرر االدداائمم وونقوومم بززررعهھا في للجرريیبيیة) دداائمم. وونحنن نستخددمم االجذذوورر (االووحددااتت اا

االمنططقة االتي يیتساقطط منهھا االشعرر.  

) كيیفف تساعدد ااألددوويیة في عالجج سقووطط االشعرر؟2  



 
يیمكنهھا أأنن مثلل ميینووكسيیدديیلل ووفيیناستيیرراايیدد  ااألددوويیةططالما أأنن جذذوورر االشعرر لدديیكك حيیة٬، فإنن 

غيیرر  ي االررأأسس.تساعدد في تحسيینن جووددةة االشعرر االضعيیفف ووتمنع ززيیاددةة مساحة االصلع ف
االتي تكوونن فيیهھا جذذوورر االشعرر ميیتة٬، ال يیمكنن أأنن تساعدد ااألددوويیة في نموو أأنهھ في ااألماكنن 

وواالحلل االووحيیدد لنموو االشعرر في هھھھذذهه االمنططقة منن االررأأسس يیتمثلل في إإجررااء  االشعرر فيیهھا.
جررااحة لززررعع االشعرر.  

 

) ما ااإلجررااء االمتبع في عمليیة ززررعع االشعرر؟3  



 
 



بي االتي نووفررهھھھا لكك يیمكنن أأنن تساعدد في تغيیيیرر مظظهھرركك. إإنن عمليیاتت ززررعع االشعرر االجرريی
يیة  لى ررعا اائمة ال تحتاجج إإ يینموو بصووررةة دد تجعلهھ  اا ططبيیعيیًا٬، وو ظظهھررً لشعرر م نهھا تمنح اا إإ

بلل إإنهھ يیمكنكك قصص االشعرر  وويیززدداادد ططوولهھ ووال يیتأثرر سمكهھ تحتت تأثيیرر االهھررمووناتت.
نكك أأيیضاً تم ووصبغهھ ووتصفيیفهھ٬، ووال يیتططلبب منكك كلل ذذلكك عنايیة خاصة. شيیطط االشعرر وويیمك

ووال يیتططلبب االشعرر  ووغسلهھ بالشامبوو ووااستخدداامم االززيیووتت٬، بلل يیمكنكك حتى حالقتهھ بانتظظامم.
االمززررووعع منكك إإلى ااستخدداامم أأددوويیة للحفاظظ على ااستمرراارريیتهھ ووبقائهھ.  

اامم  باستخدد تادد  ٬، ووتتمم في االمع ًاا ا ووااحدد مً ااء يیستغررقق يیوو االشعرر كإجرر تتمم عمليیة ززررعع  ا  ووعاددةة م
ارر  ُث االمووضعي. وولنن يی تخدديیرر  خالفف بشأنن ددخوولل االمستشفى أأوو ااستخدداامم االضماددااتت ووما اال

إإلى ذذلكك. فهھذذهه االعمليیاتت تتمم كإجررااء خاررجج االمنززلل٬، في محيیطط مرريیح للغايیة.  

) االووقتت االمستغررقق إلجررااء االعمليیة:4  
ساعاتت إلتمامم االعمليیة٬، ووذذلكك حسبب عدددد االشعيیررااتت االتي  8إإلى  2قدد يیستغررقق ااألمرر منن 

لمنززلل٬، في محيیطط مرريیح للغايیة. وونحنن نووصي سيیتمم ززررعهھا. ووتتمم كإجررااء خاررجج اا
-2باإلقامة لمددةة  ليیالل في أأحمدد آآبادد. 3  

) متى يیمكنكك االعووددةة إإلى االعملل مررةة أأخررىى أأوو االسفرر بالططائررةة أأوو 5
ااالنتقالل عبرر مسافاتت ططوويیلة؟  

الصص  تخ ااس بعدد إإجررااء  أأسس أأوو  فررووةة االرر ررااحة بعدد شقق  يیوومم ووااحدد منن اال  ً كفي عاددةة يی
منن االضرروورريي أأنن تتجنبب مماررسة االتمرريیناتت ووااأللعابب ). ووFUEاالووحددااتت االجرريیبيیة (

-5االرريیاضيیة وواالسباحة وواالمعاشررةة االززووجيیة ووااألنشططة االرريیاضيیة لمددةة  أأيیامم منن إإجررااء  7
-3ااستخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة وولمددةة  أأسابيیع بعدد إإجررااء شقق فررووةة االررأأسس. 4  

ررااحة. وويیمكنكك االسفرر بالططائررةة لمسافاتت ططوويیلة خاللل ااأليیامم االتاليیة إلجررااء االج  



) كمم االمددةة االتي نحتاجهھا حتى يیمكننا االقوولل أأنن هھھھناكك نتيیجة 6
ملمووسة لما أأجرريیناهه في االررأأسس؟  

 
أأيیامم للتخلصص منن قشوورر االررأأسس (االددمم االجافف).  10إإلى  7عاددةة ما يیستغررقق ااألمرر منن 

ررسس االناتجة عنن جررااحة شقق فررووةة االررأأسس إإذذاا كانن االشعرر االذذيي يیتمم نقلهھ غُ االوويیمكنن إإخفاء 
بووصة على ااألقلل. ووإإذذاا كانتت بشررتكك بيیضاء أأوو شقررااء٬، فإنن  1/2وو 1ططوولهھ لدديیكك يیبلغ 

-3ددررجة ااالحمرراارر في منططقة ززررعع االشعرر قدد تستمرر لمددةة  أأسابيیع٬، ووقدد يیتططلبب ااألمرر  6
منكك تجنبب االتعررضض ألشعة االشمسس. ووإإذذاا كانن بإمكانكك ااررتددااء قبعة خاللل هھھھذذهه االفتررةة٬، 

أأحدد. فيیمكنن أأنن يیمضي ااألمرر بسالمم منن ددوونن أأنن يیالحظظهھ  

) ما هھھھوو ااإلجررااء ااألفضلل: إإجررااء ااستخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة 7
أأمم ططرريیقة شقق فررووةة االررأأسس االقدديیمة؟  



 
نحنن  هھھھناكك ططرريیقتانن لززررعع االشعرر حسبما تؤؤكدد أأحددثث االشووااهھھھدد٬، ووفيیما يیلي ررأأيینا في ذذلكك:

إإجررااء ااستخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة هھھھوو ااألفضلل مقاررنة بططرريیقة شقق  نعتقدد ووبقووةة أأنن
في االمستقبلل.هھھھي االططرريیقة االتي ستنتشرر وو٬، فررووةة االررأأسس  

 
 

–(أأحددثث تكنوولووجيیا  DHIإإجررااء ااستخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة أأوو . 1  بال االخيیاططة) 
ددررجة  أقلل  فيیهھا االخيیاططة ب مم  تُستخدد لططرريیقة االحدديیثة االتي  يیررةة٬، فإنن هھھھذذهه اا تططووررااتت ااألخ (مع اال

ادد  أأسررعع تلتئمم بشكلل في مؤؤخررةة االررأأسس٬، وولذذلكك فإنهھاال تترركك أأيیة نددووبب ططووليیة  ا يیك ووعمليیً
 ووتكوونن االنتيیجة االنهھائيیة أأفضلل بكثيیرر). آآالمم بعدد إإجررااء االعمليیة االجررااحيیة.ال يیصاحبهھا أأيیة 

ممم باستخدداامم جهھازز االتحكمم في االعمقق  1إإلى  0.75نحنن نقوومم بعملل ثقووبب ددقيیقة بعمقق 
أأنن  في ااستخررااجج االشعرر.) Lorenzo(ووتقنيیة لووررنززوو   ً ننا أأيیضا هه االططرريیقة٬، يیمك ووبهھذذ

شعرر االجسمم منن منططقة االلحيیة وواالصددرر وواالظظهھرر٬، ووغيیرر ذذلكك٬، إإذذاا كانتت جووددةة  نستخلصص
االشعرر عاليیة.  

 



شاهھھھدد االفيیدديیوو على االمووقع االتالي:  

http://www.youtube.com/watch?v=GU3d0je6yZU&feature=re
lated 

 

 



هھھھي ططرريیقة  يیة ززررااعة ووحددااتت االشعرر االجرريیبيیة ااألقددمم أأوو ططرريیقة شقق فررووةة االررأأسستقن. 2
منن مؤؤخررةة االررأأسس٬، لذذلكك ااستئصالل جززء منن االجلدد  تقليیدديیة. ووهھھھذذهه االططرريیقة تعتمدد على

ة غُ يیتططلبب ااألمرر  اائمً  ايیخلفّف نددبً ااألمرر االذذيي االررأأسس٬، في مؤؤخررةة ررسس خيیاطط  1/2بططوولل  ادد
٬، وولذذلكك يیسمح بقصص االشعرر في أأنماطط قصيیررةةال في هھھھذذهه االمنططقة. ووهھھھذذاا بووصة  1إإلى 

مضططررااً  شخصص  اال كوونن  ً.  يی االشعرر ططوويیال ترركك  نتيیجة يیستغررقق االتئامم االجررحح فتررةة أأططوولل إإلى 
االغُ  يیلل ووتلكك  االقططع االططوو ذذلكك  ء  كما يیحددثث أأيیضًا إإجرراا أأسس.  فيیة منن االرر ة االخل منططق ررسس في اال

تت منن نددووبب % منن االحاال10وويیعاني نحوو أأثناء االجررااحة. فقدداانن كميیاتت أأكبرر منن االددمم 
على مددىى مؤؤلمة وواالشعوورر بأنن فررووةة االررأأسس مشددووددةة عالووةة على خدداارر في فررووةة االررأأسس 

ًا عددةة شهھوورر أأوو بشكلل دداائمم وو تساع دداادد االنددووبب اا وويیصعبب إإخفاؤؤهھھھا حتى ووإإنن أأصبح تزز
منن  أأسس مشددووددةة. كما يیكوونن  يیة إإذذاا كانتت فررووةة االرر دد ااآلثارر االجانب دداا كما تزز لشعرر ططوويیالً.  اا

يیاططة  االصعبب فصلل االشعرر ااألبيیضض ً لخ االططرريیقة. وونظظرراا تخدداامم هھھھذذهه  دديي باس ما أأوو االشعرر االرر
ررسس٬، منن االضرروورريي أأنن تتجنبب مماررسة االتمرريیناتت االرريیاضيیة وواالسباحة ووااأللعابب االغُ 

االرريیاضيیة ووااألنشططة ااألخررىى وواالمعاشررةة االززووجيیة لمددةة شهھرر كاملل. ووهھھھذذهه االططرريیقة ال 
لنددووبب قبيی هھا تجعلل مكانن اا ددمم إلززاالة االشعرر منن االجسمم ألن ُستخ ح االمنظظرر.ت  

 
شاهھھھدد االفيیدديیوو على االمووقع ااإللكتررووني:  

http://www.youtube.com/watch?v=mYnzZ2y0GH4&feature=r
elated 



ثرر إإننا ااآلنن لدديینا ااعتقادد قوويي بأنن ططرريیقة ااستخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة٬، ررغمم أأنهھا أأك
وولذذلكك٬، فإننا نووفرر لكك  (ططرريیقق شقق فررووةة االررأأسس). FUTتكلفة٬، فإنهھا أأفضلل منن ططرريیقة 

ررسس خيیاططة.وونن غُ ددتخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة فقطط بططرريیقة ااس  

 

 
في ااستخالصص جذذوورر االشعرر منن منططقة مؤؤخررةة  أأساسًاررقق بيینن االططرريیقتيینن يیتمثلل ااالف

في منططقة سقووطط االشعرر  االررأأسس ووأأسلووبب االتططعيیمم٬، ووتكوونن االمحصلة االنهھائيیة للططرريیقتيینن
إإننا ااآلنن لدديینا ااعتقادد قوويي بأنن ططرريیقة ااستخالصص  (منططقة االززررعع) على حدد سووااء.

فررووةة  FUTاالووحددااتت االجرريیبيیة٬، باستثناء االتكلفة٬، هھھھي أأفضلل منن ططرريیقة   ّ (ططرريیقق شقق
االررأأسس).  

االتماثلل للشفاء ووفتررةة  ) هھھھلل ثمة آآثارر جانبيیة لهھذذهه االجررااحة؟8
االنقاهھھھة:  

بعضض ً ما يیظظهھرر  ااألوورراامم وواالقشوورر خاللل ااأليیامم االقليیلة ااألوولى بعدد إإجررااء االجررااحة.  عاددةة
حيیثث إإنهھ  ٬،ووقدد يیكوونن منن االضرروورريي أأنن تتجنبب تددخيینن االتبغ خاللل فتررةة االتماثلل للشفاء

يیقللل منن إإمدداادد االددمم للجلدد وويیمكنن أأنن يیؤؤثرر على نموو االشعرر لدديیكك. ووال تووجدد قيیوودد على 
ررشهھ بررذذااذذ (تووفررهه االعيیاددةة) عنن ططرريیقق عرر تناوولل االموواادد االغذذاائيیة. وومنن االالززمم غسلل االش

. ووبعدد أأسبووعع٬، يیبددأأ االقشرر في بعددهھھھا أأيیامم 10منن االيیوومم االتالي للجررااحة وولمددةة بدداايیة 
االتساقطط ووكذذلكك يینفصلل االشعرر االمززررووعع٬، وولكنن االخاليیا االجذذعيیة للشعيیررااتت االمططعمة 

٬، ااألمرر االذذيي يینتج عنهھ إإنباتت شعيیررااتت جدديیددةة تبددأأ في االنموو آآخرر تسقطط خاللل أأسبووعع
-3خاللل فتررةة  -8أأشهھرر في االمعتادد. وويیصلل ططوولل االشعرر إإلى معددلل يیتيیح تصفيیفهھ بعدد  6

أأوو عامم  12 ااحدد  املة بمرروورر عامم وو تيیجة االك لن لى اا ًاا٬، وويیجبب تووقع االحصوولل ع هھرر ش
غ ضعفف االمددةة وونصفف. وويیستغررقق االشعرر االمززررووعع في منططقة االتاجج في االنموو مددةة تبل

االتي يیستغررقهھا شعرر االجبهھة مررةة وونصفف.  

 



) االتكلفة:9  



 
تعتمدد تكلفة إإجررااء االجررااحة على عدددد جذذوورر االشعرر (االشعرر االمططعمم / االووحددااتت 

ررووبيیة لكلل شعررةة مططعمة بططرريیقة شقق فررووةة  35االجرريیبيیة) االمططلووبة لكك. ووتبلغ تكلفتهھا 
خالصص االووحددااتت االجرريیبيیة ررووبيیة لكلل شعررةة مططعمة بططرريیقة ااست 75) ووFUTاالررأأسس (

 4إإلى  1(بددوونن خيیاططة). وويیمكنن أأنن تنموو ووحددةة جرريیبيیة أأوو شعررةة مططعمة ووااحددةة منن 
شعيیررااتت.  

ووتكلفتهھا على حسبب نمطط تساقطط االشعرر االمووضح  مططعمةيیتمم تحدديیدد عدددد االشعيیررااتت اال
  في االجددوولل االتالي.



ررووفاتت مكانن تشملل تكلفة االجررااحة االمذذكووررةة أأعالهه أأتعابب االجررااحح ووأأتعابب االمساعدد وومص
قيیمة % 10.3وويیضافف إإلى ذذلكك  إإجررااء االعمليیة٬، ووقيیمة االمخددرر االمستخددمم وواالمستهھلكاتت.

 2500كما سووفف تتكلفف ااختباررااتت االددمم وواالعنايیة قبلل إإجررااء االعمليیة  .االضرريیبة االحكووميیة
ررووبيیة إإضافيیة.  

ًاا  –نقدد افف   ُض (يی ة ااالئتمانن  % عنن االخسائرر االمتووسططة ووسووفف تحتاجج إإلى 2.5بططاق
يیفيیة)صووررةة تعرر  

قيیمة  تُضافف ررسوومم ب يیوونيیوونن ( تررنن  %)3وويیس  

تحوويیلل مصررفي منن بنكك إإلى بنكك  

قيیمة  Paypalنظظامم  )%4.5(تُضافف   

"إإغالقق منططقة ااستخالصص االشعرر" في جززء ااالستخالصص في حالة ااستخدداامم ططرريیقة شقق 
–ررووبيیة إإضافيیة  10000 فررووةة االررأأسس تتكلفف  يینططبقق ذذلكك فقطط إإذذاا ااختررتت هھھھذذهه االططرريیقة. 

يیستت جززءً  هھھھي ل اا منن ااإلجررااء االررووتيیني. وو
)closure.htm -http://www.goodbyehairloss.com/trichophytic(-  

إإغالقق منططقة ااستخالصص االشعرر في جززء ااالستخالصص حيیثما يیمكنن أأنن يینموو االشعرر ررغمم 
 )http://www.goodbyehairloss.com/trichophytic- ووجوودد االقشوورر

closure.htm.( في االمنططقة االتي تشمللال يیعملل ااإلغالقق االعادديي على نموو االشعرر وو 
لذذلكك٬، فإنن إإغالقق منططقة ااستخالصص االشعرر تنططوويي على قددررةة إإخفاء أأفضلل  ررسس.االغُ  آآثارر

ًا إإذذ ٬، خصووص دديي عا اال ااإلغالقق  يیة.منن  ً للغا االشعرر ليیسس ططوويیال اا كانن   

 
 
 
 

) ما االنتيیجة ووما هھھھوو االضمانن؟10  
 

أأيیامم لتنددمج في االجسمم٬، ووبعدد  10االجدديیددةة  االجذذوورربعدد عمليیة االززررعع مباشررةة٬، تستغررقق 
يیدد  االجدد بددأأ االشعرر  ثمم يی ناتجة عنن االجررااحة.  لقشوورر اال ً مع اا ووال لمززررووعع أأ لشعرر اا ذذلكك يیتساقطط اا

-3في االنموو بعدد مرروورر  رر االنتيیجة االمتووقعة االكاملة بعدد مرروورر عامم أأوو عامم أأشهھرر. ووتظظهھ 6
-85وونصفف. ووبالنسبة لمعددلل نجاحح االعمليیة٬، فمنن االمؤؤكدد أأنن  % منن االشعرر االمططعمم 95

ًا٬، لكننا ن ًا خططيی منح ضمان نة االططبب٬، نحنن ال ن ددىى كلل مرريیضض. ووفي مهھ ضمنن سيینموو ل
االنتائج االتي نصلل إإليیهھا بكلل تأكيیدد.   



 

قعاتت ووااقعيیة٬، وويیمكنن أأنن تعملل عمليیة االززررعع على وومنن ااألهھھھميیة بمكانن أأنن نحتفظظ بتوو
كنن  اء٬، وول لصلع نططقة اا وو منحكك غططاءً للم يیاددةة كثافة االشعرر أأ تحسيینن مظظهھرركك عنن ططرريیقق زز

تي  لكثافة ااألصليیة اال لعمليیة ال تمنحكك اا ًا. إإنن اا ان افة ااألصليیة للشعرر أأحيی يیططابقق االكث هھھھذذاا قدد ال 
يیكك يیتمتع بهھا االشبابب٬، ووال تجعلكك تبددوو كنجمم سيینمائي٬، لكنهھ ا ووتعيیدد إإل يیعيیً ا تجعلكك تبددوو ططب

بهھ  االتددخيینننن كما أأثقتكك االمفقووددةة.  يیكك تجن االمززررووعع٬، ووعل االشعرر  نموو  ا على  ثرر عكسيیً يیؤؤ
أليیامم معددووددةة قبلل االجررااحة وولبضعة أأشهھرر بعددهھھھا. ووتعتمدد االمحصلة أأوو االنتيیجة االنهھائيیة 

ُمكك (�2. عدددد االشعيیررااتت االتي تمم ززررعهھا �1على االعووااملل االتاليیة:  يیاددةة س قططرر) . زز
ًاا �3االشعررةة يیؤؤدديي إإلى نتائج أأفضلل  برر جززء عت ذذاا يی لشعرر االمززررووعع. (هھھھ اهه تووززيیع اا تج . اا

ئج) ا منن ااإلجررااء ووتحددددهه ططبيیعة االنتا يیً لوونن االشعرر (كلما عنن لوونن االجلدد  ااختالفف. �4فن
كانتت االنتائج أأفضلل) ااالختالففقلل   

   ) ماذذاا عنن تقصيیرر االشعرر؟11

-1هھھھذذاا ااإلجررااء مططلووبب منن أأجلل  االززررعع بززااوويیة ووااتجاهه ددقيیقيینن ووططبيیعيیيینن تسهھيیلل عمليیة  
-2في منططقة االززررعع.  -3تسهھيیلل االززررعع بيینن االشعرر االمووجوودد منن ددوونن إإتالفهھ   يیساعددكك  

-4قصص االشعرر في االحفاظظ على نظظامم صحي مبكرر بعدد إإجررااء االجررااحة.  تلززمم   عاددةةً ما 
حالقة منططقة ااالستخالصص بالكاملل في حالة ااستخدداامم ططرريیقة ااستخالصص االووحددااتت 

شعررةة 1000مة أأقلل منن عيیة ما لمم يیكنن عدددد االشعيیررااتت االمططاالجرريیب  

   ) هھھھلل يیجبب أأنن أأتناوولل ااألددوويیة بعدد ززررااعة االشعرر٬، ووإإلى متى يیستمرر ذذلكك؟13



 

االتي  DHTوولكنن عمليیة  أأددوويیة للحفاظظ عليیهھ. ةإإلى تناوولل أأيی االمززررووععال يیحتاجج االشعرر 
خدداامم أأددوويیة مثلل يیمكنن إإبططاؤؤهھھھا أأوو إإيیقافهھا باست االشعرر غيیرر االمززررووعع ططتسببب في سقوو

فيیناستيیرراايیدد ووميینووكسيیدديیلل.  



   ) معررضض االنتائج:14

http://www.goodbyehairloss.com/photo_gallery.htm	  
 

) شهھاددااتت االمررضى لدديینا:15  

	  
http://www.goodbyehairloss.com/testimonials.htm	  
	  

 

االشعرر:؟16 ة  ًاا لززررااع   ) كيیفف تحدددد مووعدد

 BISHAN MAHADEVIAررووبيیة في االحسابب االتالي  2000 مم بإيیددااعع مبلغق
ICICI Bank savings account No. 029501515482, ICICI bank 

SG Road Branch, Ahmedabad, Gujarat, India أأوو ٬، أأوو ااددفعهھا نقددًاا 
أأوو بالتحوويیلل ااإللكتررووني عبرر  ICICIفررعع لبنكك  ببإإلى أأقرر بشيیكك عنن ططرريیقق االذذهھھھابب

 ,ICICI Bank Sarthik II, Ground Floor (االعنوواانن االبرريیدديي: ااإلنتررنتت
S.G.Road,  

Bodakdev, Ahmedabad 380054 )  

– IFSC:( ICIC0000295كوودد االنظظامم االمالي االهھندديي ( كوودد االتعررفف على االحررووفف  
– MICR:( 380229009بالحبرر االمغناططيیسي ( للتحوويیلل االبررقي االددوولي منن االبنكك  

  جررااء االوواارردد على هھھھذذاا االرراابطط:لدديیكك يیمكنكك أأنن تنفيیذذ ااإل

   .ICICINBBNRI  :ووللحووااالتت االجززئيیة هھھھ ICICIكوودد لبنكك  BICسوويیفتت /

لمززيیدد منن االتفاصيیلل حوولل االتحوويیلل االبررقي٬، اانظظرر:  

http://www.icicibank.com/pfsuser/icicibank/ibank-
nri/nrinewversion/money_transfer/money_transfer_others/wir

e_transfer.htm  

ليیة منن ددوونن  نا ال نؤؤكدد تارريیخ إإجررااء االعم إن لسيیاستنا ف ااإليیددااعع االمالي إإجررااء مالحظظة: ططبقًا 
أأنن  االسابقق. منن ااألفضلل لكك  هھ  نا نووصيیكك بأن مكانن بعيیدد٬، فإن ًا منن  اا ألنكك قدد تكوونن قاددم وونظظررً

تؤؤكدد معنا تارريیخ إإجررااء االعمليیة ألنن ااألوولوويیة لدديینا تكوونن لمنن قامم بإيیددااعع االمبلغ االمقددمم 



ووفي حالة قيیامم شخصص بحجزز مووعدد في نفسس االيیوومم  زز مووعدد ووليیسس منن لمم يیفعلل ذذلكك.لحج
عنددما تحجزز  االذذيي حضررتت فيیهھ٬، فإننا قدد ال نستططيیع إإجررااء االجررااحة في ذذلكك االيیوومم. 

لضرروورريي أأنن ت ًاا فمنن اا على نووعع ااإلجررااء االذذيي تررغبب في تنفيیذذهه (شقق فررووةة ططلعنا مووعدد
دديیدد مووعدد خاللل وويی االررأأسس أأمم ااستخالصص االووحددااتت االجرريیبيیة).  تح  ً االجيیدد عاددةة كوونن منن 

ًا.    شهھرر مقددم

.......................................................................... 

االعنايیة قبلل إإجررااء االجررااحة:منن أأجلل  )17  
http://www.goodbyehairloss.com/before-‐transplant.htm	  

............................................................................................  
للووقايیة منن تساقطط االشعرر٬،  مززيیدد منن االمعلووماتت حوولل ااألددوويیةللحصوولل على  )18

 اانظظرر:
http://www.goodbyehairloss.com/minoxidil-‐and-‐finastride.htm	  

 

.......................................................................... 

 
فقطط٬، وونووفرر ااالستشاررةة يیوومم  ليیاتت منن ااالثنيینن إإلى االخميیسسم) نحنن نقوومم بإجررااء االع19

بتت ووااألحدد.سووتكوونن االعيیاددةة مغلقة في يیوومي اال االجمعة فحسبب.  

 
 
 


