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حِٖٓ وزارة اىخجارة وحرك٘ث اىعادرات إىٕ عيً نافث اىٍسخٓيهَ٘، أن 

ث اىخٖ كاٌج ةٓا اىجٓات اىٍخخعث عيٕ ٌجٍٔعث ٌَ  اىخداى٘و اىٍختٗر

اىتعغ ٌِٓا عيٕ ٌهُٔات  اخخٔاءاىٍهٍالت اىغذائ٘ث أفؼج إىٕ ثتٔت 

نٍ٘٘ائ٘ث حدخو فٖ ظِاعث اىٍٔاد اىع٘دالُ٘ث حخٍثو عيٕ وجّ اىخعٔص 

حسخعٍو ىعالج اىؼعف اىجِسٖ واىخٖ ال ِٗعح ةخِاوىٓا إال ةعد فٖ أدوٗث 

أخذ رأي طت٘ب ٌخخط، إػافث إىٕ اخخٔائٓا أٗؼا عيٕ ٌٔاد غ٘ر ٌعرح ةٓا 

اىٍؤرخ فٖ  90-90فٖ اىخرن٘تث، ٌٍا ٗعختر ٌخاىفث ألخهام اىلأُن ركً 

اىٍخعيق ةدٍاٗث اىٍسخٓيم وكٍع اىغش، واىٍرسٔم  5990فتراٗر سِث  52

اىٍخعيق ةاىلٔاعد  5925ٌاٗٔ سِث  6اىٍؤرخ فٖ  590-25ذي ركً اىخِف٘

 .اىٍطتلث فٖ ٌجال أٌَ اىٍِخٔجات

حعرض ْذه اىٍِخٔجات عادة عيٕ صهو عسو، ٌضروب، ٌعجٔن 

، ٌعروػث فٖ عدة حٔػ٘تات وأصهال أخرى ٌثو األن٘اس ثطصٔنٔالو

 .اسفيّاىعغ٘رة، اىعيب واىلِِ٘ات، وْٖ ٌذنٔرة فٖ اىلائٍث 

ّ ُعيً اىٍسخٓيهَ٘ ةأن ْذه اىٍِخٔجات غ٘ر ٌأٌُٔث وٌَ صأن وعي٘

عَ  ىالٌخِاعاسخٓالنٓا أن ٗضهو خطرا عيٕ ظدخًٓ، وةاىخاىٖ ُدعًْٔ 

  اكخِائٓا واسخٓالنٓا. 

نٍا حدذر وزارة اىخجارة وحرك٘ث اىعادرات نافث اىخجار سٔاء عيٕ ٌسخٔى 

ا عرض ْذه ةأُّ ٍِٗع ٌِ االسخ٘راداىخجزئث، اىجٍيث، اإلُخاج أو 
ً
عا ةاح

ِٓا  اىٍِخٔجات ىيت٘ع أو اىخداول حدج أي ظفث ناُج، وٍِٗع حخٗز

ةاىٍسخٔدعات، نٍا ٗلع عيٕ عاحق نو حاجر ٍٗخيهٓا اىسعٖ إلٗداعٓا ىدى 

ات اىٔالئ٘ث ىيخجارة وحرك٘ث اىعادرات، وأي ٌخاىفث ىٓذه اىخعيٍ٘ات  اىٍدٗٗر

ث اىٍِعٔص عي٘ٓا فٖ ض ظاختٓا ىيعلٔةات اىعاٌر
ّ

ث  حعر اىلٔاَُ٘ ساٗر

 .اىٍفعٔل

ىهو اسخفسار أو صهٔى فٖ ْذا اىضأن ٗرجٕ اىخلرب ٌَ ٌعاىح 

ات اىٔالئ٘ث ىيخجارة وحرك٘ث اىعادرات أو  عيٕ اىركً األخؼر  االحعالاىٍدٗٗر

، نٍا حتلٕ وزارة اىخجارة وحرك٘ث اىعادرات فٖ خدٌث اىٍسخٓيهَ٘ 2959

 .ىخلدًٗ أي حٔػ٘دات أو إرصادات خٔل اىٍٔػٔع

 

 



 

 
 

 MESK EL YAMENعسل ملكي مسك اليمان  -
 HILTIعسل  -
 HERCULES HONEYعسل  -
  BIP MAXعسل ملكي  -
   AL-AMBAR YAMANIعسل العنبر اليمني -
 VIGA HONEYعسل الطاقة  -
   ROYAL HONEYالعسل الملكي  -
 Q7 GOLDعسل  -
 HILTIشوكوالطة  -
 STROMAEشوكوالطة  -
 Q7 GOLDشوكوالطة  -
 HILTIمشروب  -
 HOURS GOLD48مشروب الجانسنغ  -
 NITRO MAX GOLDمشروب  -
 DIBLONGمشروب  -
 DIBLONGمعجون  -
 MIEL BIZ10معجون بالعسل  -
- CIALIS 
- ERKEXIN 
- HILTI GOLD 

 


