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  اإلَسبٌ أَزٗ ػُذ انشٓشٚت انذٔسٚت انخغٛشاث : ربَٛب 

 ْٙ حغٛشاث دٔسٚت شٓشٚت يُظًت فٙ كم يٍ انًبٛط ٔانشحى ٚخى خالنٓب اَخبس انبٕٚعبث ٔحضٓٛض انشحى نهحًم ، 

 ؽ انٗ سٍ انخًسٍٛ حقشٚبب انخغٛشاث دٔسٚت ػُذ أَزٗ اإلَسبٌ غٕال فخشة انخصٕبت انًًخذة يٍ سٍ انبهٕ ٔحكٌٕ ْزِ

 ٕٚو 03 – 82ٔحسخًش يذة حخشأط بٍٛ 

 ط : ححذد حغٛشاث دٔسٚت شٓشٚت فٙ كم يٍ انشحى ٔانًبٛط . يبرا ٚخى حذٔرّ خالل ْزِ انخغٛشاث ؟

 تكىيٍ انبىيضاث  -1

 تزهيص انسحى نهحًم  -2

 :  ػُذ اَزٗ االَسبٌ ( ٛشاث انذٔسٚت انشٓشٚت غ) انخدٔسة انحٛط

 حقشٚبب ْٔٙ حسخًش  سٍ انبهٕؽ إنٗ سٍ انخًسٍٛيٍ  انًًخذة فخشة انخصٕبتحغٛشاث دٔسٚت ػُذ أَزٗ اإلَسبٌ حسخًش غٕال 

 ٕٚو 03- 82يذة حخشأط يب بٍٛ 

 تُقسى انتغيساث خالل دوزة انحيض إنى :

 ) تغيساث دوزيت في انًبيض (  دٔسة انًبٛط -1

 ) تغيساث دوزيت في انسحى (دٔسة انشحى     -2
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   انًبٛط دٔسة 

 ز هي :تًس دوزة انًبيض بخالحت أطىا

  : انحٕصهت غٕس -1

 ٚؼًم انٓشيٌٕ انًُشػ نهحٕصهت األَزٕ٘ انًفشص يٍ انغذة انُخبيٛت األيبيٛت ػهٗ حفض انًبٛط فخًُٕ بؼط انحٕصالث األٔنٛت 

  حىصهت أونيت نكٍ واحدة يُها فقظ ) أسسػها ( تُضذ كم شهس يٍ احد انًبيضيٍ  22) يًُى في كم شهس َحى 

  ببػء فٛكٌٕ يسخٕٖ ْزا انٓشيٌٕ فٙ ْزا انطٕس يُخفعب (يسخٕاِ  ٚشحفغانز٘ ) َعضٓب ْشيٌٕ األسخشٔصٍٛ حفشص انحٕصهت األٔنٛت أرُبء 

 حزبٛػ إفشاص انٓشيٌٕ انًُشػ نهحٕصهت ػهٗانز٘ ٚؼًم 

 

 ) وذنك نًُغ اإلفساط في تحفيص انًبيضيٍ ، وَضذ أكخس يٍ حىصهت أونيت ( 

 اد خهيت بيضيه حاَىيت شهسياانًبيضيٍ ال يؼًالٌ يؼا وإًَا يتُاوباٌ ػهى إَت 

 

  اإلببظت غٕس -8

  ٌٕفشاص ْشيَٕبث انغذد انخُبسهٛت إل فشاص كًٛبث يٍ انٓشيٌٕ انًحفضفٙ انذو غذة ححج انًٓبد إنٗ إ األسخشٔصٍٛٚحفض اسحفبع ْشي 

  ٕ٘فٛضٚذ إفشاص انٓشيٌٕ انًُشػ نهضسى األصفش األَز 

  انز٘ ٚؼًم ػهٗ األيبيٛت يٍ انغذة انُخبيٛت 

  َعش حٕصهت أٔنٛت إنٗ حٕصهت غشاف َبظضتإحًبو 

 

 حٛطٚالحع صٚبدة فٙ إفشاص انٓشيٌٕ انًُشػ نهحٕصهت ٔانٓشيٌٕ انًُشػ نهضسى األصفش ٔٚكٌٕ أػهٗ يسخٕٖ نًٓب فٙ انٕٛو انشابغ ػشش يٍ دٔسة ان 

 فٙ ْزا انطٕس حُطهق انخهٛت انبٛعٛت انزبَٕٚت ببحضبِ قُبة انبٛط 
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  :  األصفش انضسى غٕس -3

 ْزا انطٕس يُز يب بؼذ اإلببظت إنٗ َٓبٚت دٔسة انًبٛطًٚخذ 

 

 بؼذ حذٔد اإلببظت ٔخشٔس انخهٛت انبٛعٛت انزبَٕٚت يببششة حخحٕل األصضاء انًخبقٛت يٍ حٕصهت غشاف إنٗ صسى اصفش 

  ٌٕاألسخشٔصٍٛٚفشص انضسى األصفش كًٛبث كبٛشة يٍ ْشيٌٕ انبشٔصسخشٌٔ ٔكًٛبث قهٛهت يٍ ْشي 

 نٓشيٌٕ انًُشػ نهحٕصهت يًب ًُٚغ إفشاص ا 

 ٔببنخبنٙ ال حُعش أ٘ حٕصهت صذٚذة يب داو انضسى األصفش َشٛطب 

 

  نهضسى األصفش إرا نى ٚحذد إخصبة نهخهٛت انبٛعٛت انزبَٕٚت فٛبذأ انضسى  ٚقم فٙ ْزا انطٕس إفشاص انٓشيٌٕ انًُشػ

 األصفش ببنعًٕس
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 :   انشحى دٔسة 

  انبشٔصسخشٌٔ انهزٍٚ ٚفشصًْب انًبٛط ت انشحى اسخضببت نهخغٛشاث انذٔسٚت فٙ يسخٕٖ ْشيَٕٙ االسخشٔصٍٛ ْٔٙ سهسهت انخغٛشاث انخٙ ححذد ػهٗ بطبَ

 تًس دوزة انسحى بخالحت أطىاز هي : 

 أياو يٍ بدايت دوزة انسحى 7-5يستًس يٍ      : انطًذ حذفق غٕس -1

 فٙ انذو ػُذ ػذو حذٔد انحًم األسخشٔصٍٛسخٕٖ ْشيٌٕ انبشٔصسخشٌٔ ْٔشيٌٕ ٚؤد٘ اظًحالل انضسى األصفش إنٗ اَخفبض ي 

 فٛحذد اظطشاة فٙ بطبَت انشحى انذاخهٛت 

 ٚؤد٘ إنٗ يٕث انبطبَت انذاخهٛت نهشحى حذسٚضٛب 

 ٔانٗ اَقببض األٔػٛت انذيٕٚت انحهضَٔٛت 

 فخقم كًٛت انذو انٕاصهت إنٗ بطبَت انشحى ٔ ٚحخقٍ فٛٓب انذو 

 يٍ انطبقت انٕظٛفٛت ) انذاخهٛت ( ػهٗ صٕسة قطغ فخُفصم يُبغق 

 ٚخبغ رنك َضٚف ٔحقزف انغذد يحخٕٚبحٓب يٍ انًخبغ ٔاإلَضًٚبث دافؼت بطبَت انشحى إنٗ انخبسس 

 

  : انشحى بطبَت ًَٕ غٕس -8

 أياو بؼد اَقطاع اندو في طىز تدفق انطًج يٍ دوزة انسحى انًُتظًت 9-7يستًس يدة تتساوس بيٍ 

 األستسوريٍفي إفساش هسيىٌ  تحدث شيادة 

 فيصيد سًك انطبقت انداخهيت نبطاَت انسحى بًا تحىيه يٍ أوػيت ديىيت وغدد 

  في حال حدوث حًم إَضساػّو  السخقببل انضٍُٛتًهيدا 
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  : اإلفشاص غٕس -0

  ٍيشحهت يب بؼذ اإلببظت يببششةيًتد هرا انطىز ي 

 َٓبٚت دٔسة انشحىإنى 

  ٓشيَٕٙ انبشٔصسخشٌٔ نيصيد إفساش انزسى األصفس

 انهراٌ يؼًالٌ ػهى : األسخشٔصٍٛو 

 صٚبدة سًك بطبَت انشحى  - أ

ححفٛض غذد انشحى ػهٗ إفشاص يٕاد يخبغٛت  - ب

  ٔرنك  غُٛت ببنغالٚكٕصٍٛ

حٕفٛش انبٛئت  ٔ نهًحبفظت ػهٗ بطبَت انشحى

 انًُبسبت نًُٕ انضٍُٛ
 

 

 

 

 

 

 


