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ما هو االدعاء الصحي؟  
هو أي ادعاء ينص أو يدعي أو يقترح أو يلمح بوجود عالقة بين مجموعة 

غذائية أو الغذاء أو أحد مكوناته والصحة، وتشمل التالي:

اعتمـــدت الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء الالئحة الفنية الســـعودية رقم 
الصحيـــة  االدعـــاءات  ذات  األغذيـــة  اشـــتراطات   "  SFDA.FD 2333
والتغذوية"، والتي تهدف إلى اســـتخدام االدعـــاءات الصحية والتغذوية 
علـــى بطاقـــات المنتجـــات الغذائيـــة بنـــاء علـــى البراهيـــن العلميـــة. تعتبر 
االدعـــاءات الصحيـــة والتغذويـــة أحـــد الوســـائل المســـتخدمة مـــن قبـــل 
شـــركات األغذية للتســـويق، ولتنظيم ســـوق العمل يســـر قطـــاع الغذاء 
بالهيئة العامة للغذاء والدواء توضيح آلية تقديم طلب تقييم االدعاءات 

الصحية والتغذوية. 

ما هو االدعاء؟
أي عبارة أو بيان ليســـت إلزامية في التشريعات وتشمل الصور والرسوم 
البيانية والرموز بأي شكل من األشكال ينص أو يدعي أو يقترح أو  يلمح 

بأن الغذاء له خصائص محددة. 

االدعاءات الصحية والتغذوية:

مقدمة
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ما هو االدعاء التغذوي؟ 
هـــو أي بيـــان أو تصريح أو تلميح أو عرض ينص على أو يقترح أو يدعي أن 
غـــذاء معين يحتـــوي على خصائص تغذوية معينة، على ســـبيل المثال ال 
الحصـــر قيمـــة الطاقـــة أو محتـــوى الغـــذاء مـــن البروتيـــن أو الدهـــون أو 
الكربوهيدرات باإلضافة إلى محتواه من الفيتامينات والعناصر المعدنية. 

ما المقصود بتقييم االدعاءات؟ 
هـــي عملية التقييم العلمي لالدعاءات الصحية والتغذوية المقدمة من 
شـــركات األغذيـــة وغيرهم من مقدمي الطلـــب والتي تثبت صحة صيغة 
االدعاء، بناء على ما يقدم من األدلة والبراهين العلمية لمراجعة وتقييم 

فعالية المجموعة الغذائية أو الغذاء أو أحد مكوناته.

1-"االدعاءات الوظيفية": والتي تتعلق بالنمو وتطور وظائف الجسم.
2-"ادعـــاءات تقليـــل خطـــر االصابـــة باألمـــراض": والتي تتعلـــق بالحد من 

عامل الخطر في تطور المرض.
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تخضع آلية تنظيم االدعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية 
لالئحـــة الفنية الســـعودية رقـــم SFDA.FD 2333 " اشـــتراطات األغذية 
ذات االدعـــاءات الصحيـــة والتغذويـــة"، واللوائـــح الفنيـــة ذات العالقـــة 
الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفي حال كان وجود ادعاء غير 
مشـــمول باللوائح الفنيـــة والمواصفات يتم تقديم طلـــب تقييم االدعاء 

للهيئة العامة للغذاء والدواء. 

توضيـــح اشـــتراطات ومتطلبات قبـــول االدعاءات غيـــر الموجودة في 
التشريعات الوطنية.  

توضيـــح االدعـــاءات المرفوضة من قبل الهيئة، والتي ال يتم قبول أية 
طلبات بخصوصها. 

مســـاعدة المتقدميـــن لتقديـــم طلبـــات تقييـــم االدعـــاءات الصحيـــة 
والتغذوية بشكل منظم وموجز. 

تســـهيل الوصـــول إلى المعلومـــات والبيانات العلميـــة المطلوبة في 
النموذج لمســـاعدة الهيئـــة على تقديم رأيها العلمـــي بطريقة فعالة 

وتجنب التأخير في عملية التقييم. 

تنظيم االدعاءات 

الغرض من اإلرشادات الواردة في هذا الدليل هو: 

الغرض من إعداد الدليل



 تقوم اللجنة بتقييم االدعاءات الصحية والتغذوية على 
بطاقـــة المنتجـــات الغذائيـــة  الخاضعـــة لرقابـــة الهيئة - 
قطاع الغذاء، وذلك بناء على دليل تصنيف المنتجات. 

6

آلية تقديم طلب قبول ادعاء

نطاق عمل
اللجنـــة:

آلية قبول االدعاءات

في حال كان االدعاء يتبع 
اللوائــح الفنية المعتمدة 

من قبل الهيئة

إعداد ملف 

الطلب

تعبئة نموذج 

الطلب 

تقديم الطلب 

عبر البريد اإللكتروني 

المخصص لذلك:

hncc@sfda.gov.sa 

دراسة 

الطلب

إصدار رأي 

علمي 

الرد على مقدم 

الطلب خالل 

تسعين يومًا

 ال يتطلـــب تقديـــم طلب
لتقييم اإلدعاء

 فــــــي حـــال كـــان االدعـــاء
 مخالــــــــــــــــف لقائمــــــــــــــــة
االدعاءات المسموح بها

يتم رفضه

 فـــي حال كان االدعاء غير
 مـــــــــدرج ضمــــن اللوائــــــح

الفنية المعتمدة

 يتـــم تقييمه حســـب آلية
تقييم االدعاءات
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قائمة االدعاءات غير المسموح بها 

في األغذية 

1. االدعاءات التي تشير إلى نسبة أو مقدار فقدان الوزن. 

2. االدعاءات التي تشير إلى نصائح أطباء أو متخصصين بالصحة. 

3. االدعاءات التي تشير إلى أن الصحة يمكن أن تتأثر بعدم استهالك هذا الغذاء. 

4. االدعاءات التي تشير إلى أن هذا الغذاء يمكن أن يقي أو يخفف حدة، أو يعالج مرض 

أو اضطراب أو حالة فسيولوجية معينة (التي تربط بين المنتج الغذائي واالدعاء). 

5. االدعاءات التي تشير إلى أن الغذاء يعتبر مصدر كافي لجميع المغذيات األساسية.  

6. االدعاءات التي تشير إلى أن الغذاء العادي أو الحمية الغذائية المتوازنة ال يمكن أن 

تعطي كمية كافية من المغذيات. 

7. االدعاءات التي ال يمكن إثباتها. 

8. االدعاءات التي قد تثير الشـــك في ســـالمة منتجات أخر ى مشابهة أو التي قد تثير 

الخوف لدى المستهلك.

9. االدعـــاءات التـــي ال تحمـــل أي معنـــى بمـــا فـــي ذلـــك المقارنـــات غيـــر المكتملة أو 

التفضيلية. 

10. االدعاءات المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة مثل "مفيد"، و"صحي"، "سليم ". 

11. االدعاءات لألغذية المخصصة للرضع واألطفال.  
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1. االدعـــاءات الصحيـــة (بما في ذلك االدعـــاءات الوظيفية) واالدعاءات 
التغذويـــة على بطاقات المنتجات الغذائيـــة المعبأة واعالناتها، في حال 
القيـــود  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الســـتخدامها  الالزمـــة  االشـــتراطات  حققـــت 
 SFDA.FD والتحذيـــرات المذكـــورة فـــي الالئحة الفنية الســـعودية رقـــم

2333 " اشتراطات األغذية ذات االدعاءات الصحية والتغذوية."  
2. االدعـــاءات الصحيـــة والتغذويـــة التي لم يتم اإلشـــارة لهـــا في قائمة 
االدعـــاءات الغيـــر مســـموح بهـــا، ويمكـــن الســـماح بها في حـــال حققت 
المتطلبـــات الواردة في هذا الدليـــل وتم اعتمادها من قبل الهيئة، علمًا 
بأنه يحق للهيئة رفض أي ادعاء في حال كان ال يتوافق مع التشـــريعات 

الوطنية أو في حال عدم وجود أدلة علمية كافية.   

قائمة االدعاءات المسموح بها 

في األغذية 
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1. مقترح ((Proposal لصياغة االدعاء الصحي/ التغذوي والشـــروط 
المحددة الستخدامه.

2. معلومات عن خصائص الطعام / المكون الذي تم االدعاء به.
3.معلومات توصيف عن التأثير المدعى به.

بالنســـبة لالدعاءات الصحية (الوظيفية) ينبغي تحديد وظيفة الجسم 
(المحددة) المستهدفة باالدعاء. 

يجـــب تقديم مبرر منطقي (Rational) مفاده أن التغييرات المقترحة 
فـــي الوظيفـــة هي تأثيـــرات فســـيولوجية مفيدة للفئة المســـتهدفة 
متغيـــر  إلـــى  باإلضافـــة  عليهـــا،  بنـــاء  االدعـــاء  صياغـــة  يتـــم  والتـــي 
(متغيرات)النتيجـــة وطرق القياس التي يمكن اســـتخدامها في تقييم 

مثل هذه التغييرات في الجسم. 
4. يجـــب تقديم جميع البيانـــات العلمية ذات الصلة (المنشـــورة وغير 
المنشـــورة، والبيانـــات المؤيدة وغير المؤيدة) التي تشـــكل األســـاس 

إلثبات االدعاء الصحي/ التغذوي.
5. بالنســـبة لالدعـــاءات القائمة علـــى أهمية العناصـــر الغذائية، يجب 
تقديـــم بيانـــات علمية عـــن الـــدور الميكانيكي األساســـي في وظيفة 
التمثيـــل الغذائـــي و / أو العالمـــات واألعـــراض الســـريرية المحـــددة 
للنقص (Deficiency). كما يجب أن يتم ذكر اإلجراء المتبع في تحديد 

األدلة العلمية بناء على أهمية العناصر الغذائية.

يجب أن يحتوي ملف الطلب على: 

اشتراطات تقديم طلب تقييم اإلدعاء
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6. بالنســـبة لالدعـــاءات األخرى بخـــالف تلك التي تســـتند إلى أهمية 
العناصر الغذائية، فإن البيانات من الدراســـات على البشـــر التي تتناول 
العالقة بين استهالك الطعام / المكون والتأثير المدعى به مطلوبة 
لإلثبات. (ال تقبل البيانات المســـتمدة من الدراسات التي أجريت على 

الحيوانات).
7. إذا كان االدعـــاء مـــن نـــوع " االدعاءات على أســـاس أهمية العناصر 
حســـب  المقدمـــة  الدراســـات  أولويـــة  تكـــون  أن  فيجـــب  الغذائيـــة" 

التسلسل التالي: 
الدراســـات الثانويـــة: (تحليـــل تجميعـــي Meta -analysis، أو مراجعة 
منهجيـــة Systematic review) تكـــون مبنية على دراســـات تجريبية 
Rand- وتشمل: (دراسة عشوائية محكمة Interventional studies
Rand- دراســـة عشـــوائية غيـــر محكمـــة ،omized controlled trail
omized none controlled trail)، دراســـة غيـــر عشـــوائية محكمـــة 

 .(None Randomized controlled trail
دراسة تجريبية interventional studies وتشمل: (دراسة عشوائية 
محكمـــة Randomized controlled trail، دراســـة عشـــوائية غيـــر 
غيـــر  دراســـة   ،(Randomized none controlled trail محكمـــة 

 .(None Randomized controlled trail عشوائية محكمة
 depletion–repletion studies in humans

تقريـــر حالة العالمات واألعراض الســـريرية لنقص العنصر الغذائي عند 
البشر 

دراسات على الحيوانات
دراسات في المختبر  
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8. إذا كان االدعـــاء مـــن نوع "ادعاءات أخرى غير تلك التي تســـتند إلى 
أهميـــة العناصـــر الغذائية فيجب أن تكون أولوية الدراســـات المقدمة 

حسب التسلسل التالي:
الدراســـات الثانويـــة: (تحليـــل تجميعـــي Meta -analysis، أو مراجعة 
منهجيـــة Systematic review) تكـــون مبنية على دراســـات تجريبية 
Rand- وتشمل: (دراسة عشوائية محكمة Interventional studies
Rand- دراســـة عشـــوائية غيـــر محكمـــة ،omized controlled trail
omized none controlled trail)، دراســـة غيـــر عشـــوائية محكمـــة 

  .(None Randomized controlled trail
دراسة تجريبية interventional studies وتشمل: (دراسة عشوائية 
محكمـــة Randomized controlled trail، دراســـة عشـــوائية غيـــر 
غيـــر  دراســـة   ،(Randomized none controlled trail محكمـــة 

 .(None Randomized controlled trail عشوائية محكمة
دراســـات وصفية observational studies وتشمل: دراسات أترابية 

.Cohort studies
يجـــب ترتيـــب الدراســـات وفًقا لتسلســـل قـــوة األدلة حســـب تصميم 

الدراسة.
9. يجـــب أن تكـــون جودة التقارير كافية للســـماح بإجـــراء تقييم علمي 
بتســـجيل  بشـــدة  ويوصـــى  الهيئـــة،  قبـــل  مـــن  للدراســـات  كامـــل 
البروتوكـــوالت ونشـــر نتائـــج الدراســـات البشـــرية المقدمـــة إلثبـــات 

االدعاءات. 
10.يجـــب عـــدم ذكـــر ملخصـــات ومقـــاالت المجـــالت المنشـــورة في 
الصحـــف أو المجـــالت أو الرســـائل اإلخباريـــة أو النشـــرات أو الكتب أو 

فصول الكتب للمستهلكين أو عامة الناس. 
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11. يجـــب إثبات االدعاءات من خالل مراعاة مجموع البيانات العلمية 
المتاحـــة ووزن األدلـــة، مع مراعاة شـــروط االســـتخدام المحددة على 

وجه الخصوص. 
يجـــب أن تثبـــت األدلـــة إلى أي مـــدى تم تعريـــف وتوصيـــف الغذاء / 

المكون. 
يجـــب أن تثبـــت األدلة إلـــى أي مدى يتســـند تأثير االدعـــاء إلى أهمية 
العناصر الغذائية، أو تم تعريف تأثير االدعاء كتأثير فســـيولوجي مفيد 

للفئة المستهدفة، ويمكن قياسه في الجسم.  
يجب أن تثبت األدلة إلى أي مدى الغذاء / المكون مطلوب لوظيفة 
(جســـم اإلنســـان العاديـــة) أي أنـــه يحتوي علـــى عنصر أساســـي ودور 
ميكانيكـــي فـــي وظيفـــة التمثيـــل الغذائـــي و / أو لديه القـــدرة على 
عكـــس العالمات واألعراض الســـريرية لنقصه وال يمكـــن تصنيعه من 
قبل الجســـم، أو ال يمكن توليفه بكميات كافية للحفاظ على وظيفة 
الجسم الطبيعية التي هي موضوع االدعاء، كما يجب الحصول عليها 
من مصدر غذائي، أو تم إنشـــاء عالقة السبب والنتيجة بين استهالك 
الغـــذاء/ المكـــون والتأثيـــر المدعـــى بـــه فـــي البشر(بالنســـبة للفئـــة 
المســـتهدفة في ظل ظروف االســـتخدام المقترحة)، من خالل النظر 
في القوة واالتســـاق والخصوصية واالســـتجابة للجرعـــة والمقبولية 

البيولوجية للعالقة.  
يجب أن تثبت األدلة إلى أي مدى يمكن بشكل معقول تحقيق كمية 
الغـــذاء / المكون ونمط االســـتهالك المطلوب للحصـــول على التأثير 

المدعى به كجزء من نظام غذائي متوازن.  
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يجـــب تحديد الفئة المســـتهدفة باالدعـــاء، ويجب توضيح بيـــان موجه إلى 

الفئـــات الذيـــن يجب تجنبهم اســـتخدام الغـــذاء / المكون الـــذي تم تقديم 

االدعـــاءات له؛ تحذير ألي غذاء/مكون من المحتمل أن يشـــكل خطًرا على 

الصحـــة إذا تـــم اســـتهالكه بكثـــرة؛ أي قيود أخرى لالســـتخدام؛ إرشـــادات 

للتحضير و / أو االستخدام على أساس منطقي. 

12. يجوز للهيئة اســـتخدام البيانات التي لم يتم تضمينها في النموذج إذا 

اعتبـــرت ذات صلـــة باالدعاء. ومع ذلك ال ينبغي أن ُيطلب من الهيئة إجراء 

أي مراجعـــات أدبيـــة إضافيـــة (literature review)، لتجميـــع أو معالجـــة 

البيانـــات مـــن أجل تقييم النموذج. ويجب أن يكون الطلب شـــامًال وكامًال، 

وسيتم النظر في كل طلب على أساس كل حالة على حدة. 

13. يجب إعداد نموذج طلب واحد لكل ادعاء. 

14. ال يمكن أن يبقى النموذج المقدم بأكمله سري، فقط يجب أن تبقى 

أجـــزاء أو أقســـام أو كلمات أو رســـوم بيانية أو مجموعـــات بيانات محددة 

ســـرية مـــن قبل مقدم الطلب كحـــد أدنى ومحددة بوضـــوح.  ويجب على 

مقدم الطلب تقديم تبرير مفصل ويمكن التحقق منه لكل جزء من الملف 

المزعوم بأنه سري.

15. يجب أن تكون صياغة االدعاء واضحة وغير مضللة للمستهلك.

16. ثبـــوت صحة االدعاء الصحـــي او التغذوي على بطاقة المنتج الغذائي 

ال تعني سالمة المنتج.

17.ترفع الطلبات باللغة العربية. 

18. تســـتغرق مـــدة دراســـة الطلـــب المقـــدم (90) يـــوم من تاريـــخ قبول 

الطلب.

19. ال يعـــد القـــرار الصـــادر عـــن الهيئة لقبـــول طلب أي ادعاء مســـتند يتم 

اســـتخدامه للمطالبـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكرية لالدعـــاء المقدم. ويجب 

على مقدم الطلب التواصل مع الجهات المختصة للحصول على ذلك.




