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في المنتجات الغذائية والتغذوية
االدعاءات التغذوية والصحية 



ماهي المنتجات الغذائية؟
التحضيــر  مســبقة  منتجــات  هــي 
األســواق  فــي  لتبــاع  والمصنعــة 
علــى هيئــة أطعمــة أو مشــروبات، 
بنــاءا علــى أنظمــة المملكــة العربيــة 
يجــب  المنتجــات  فهــذه  الســعودية 
بملصقــات  أغلفتهــا  علــى  تحتــوي 

الحقائق التغذوية.



الحقائق التغذوية
أغلفــة  علــى  يكــون  جــدول  هــو 
المنتجــات الغذائيــة ويحتــوي علــى 
الكميــات التغذويــة التــي تحتويهــا 
المنتجــات لــكل حصــه حســب حجمهــا 
الموضــح أو لــكل 100 جــرام، فعلــى 
ســبيل المثــال اذا كان 100 جــرام مــن 
ــى 400  ــوي عل ــار تحت ــوب اإلفط حب
ســعرة حراريــة فــان الكــوب الواحــد 
ومايعادل تقريبا 40 جرام يحتوي على 

160 سعرة حرارية.



ماهي المنتجات التغذوية؟
هــي المنتجــات التــي تحتــوي علــى مكمــالت 
تغذويــة المســتخلصة كعنصــر تغــذوي منفــرد 
أو كمجموعــة عناصــر تغذويــة وعلــى هيئــة 
كبســوالت أو حبــوب أو بــودرة أو ســائل مثــل 
والدهــون  االمينيــة  واالحمــاض  البروتينــات 
ــادن  ــات والمع ــة والفيتامين ــاض الدهني واالحم
وغيــر ذلــك مــن العناصــر التغذويــة وتبــاع فــي 

المتاجر التغذوية والصيداليات.



االدعاء التغذوي في المنتجات الغذائية
بعــض المنتجــات الغذائيــة تضــع فــي أغلفتهــا غالبــا االماميــة 
ادعــاءات تغذويــة تنــص بتقليــل او اكثــار احتــواء المنتــج علــى 
عنصــر أو عناصــر تغذويــة او عــن مصــدره، مثــل العبــارات 
ســكر  يوجــد  "ال  الملــح"،  "قليــل  الدســم"،  "قليــل  التاليــة: 
مضــاف"، "خالــي مــن الدهــون المهدرجــة"، "عالــي باالليــاف"، 
"عالــي بالكاســيوم"، "مدعــم بالحديــد" وغيرهــا مــن العبــارات 
التغذويــة. األنظمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تلــزم 
للمســتهلك حســب  والحجــم  الكميــة  بتوضيــح  المصنعيــن 
لوضــع  التغذويــة.  الحقائــق  فــي  التغــذوي  االدعــاء 
االدعــاءات التغذويــة فــي المنتــج الغذائــي علــى الجهــات 
المصنعــة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للغــذاء 
ــارات ونتائــج مخبريــة  والــدواء لقبــول االدعــاءات حســب اختب

تؤكد صحة هذا االدعاء التغذوي.



االدعاء التغذوي في المنتجات الغذائية
بعــض المنتجــات الغذائيــة تضــع فــي أغلفتهــا غالبــا االماميــة 
ادعــاءات تغذويــة تنــص بتقليــل او اكثــار احتــواء المنتــج علــى 
عنصــر أو عناصــر تغذويــة او عــن مصــدره، مثــل العبــارات 
ســكر  يوجــد  "ال  الملــح"،  "قليــل  الدســم"،  "قليــل  التاليــة: 
مضــاف"، "خالــي مــن الدهــون المهدرجــة"، "عالــي باالليــاف"، 
"عالــي بالكاســيوم"، "مدعــم بالحديــد" وغيرهــا مــن العبــارات 
التغذويــة. األنظمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تلــزم 
للمســتهلك حســب  والحجــم  الكميــة  بتوضيــح  المصنعيــن 
لوضــع  التغذويــة.  الحقائــق  فــي  التغــذوي  االدعــاء 
االدعــاءات التغذويــة فــي المنتــج الغذائــي علــى الجهــات 
المصنعــة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للغــذاء 
ــارات ونتائــج مخبريــة  والــدواء لقبــول االدعــاءات حســب اختب

تؤكد صحة هذا االدعاء التغذوي.

االدعاء الصحي في المنتجات الغذائية والتغذوية
ــع فــي أغلفتهــا  بعــض المنتجــات الغذائيــة والتغذويــة تض
ــى  ــح ال ــى أو تلم ــص عل ــة تن ــاءات صحي ــة ادع ــا االمامي غالب
فائــدة المنتــج فــي التقليــل مــن خطــر اإلصابــة مــن مــرض مــا 
ــمانية  ــف الجس ــي الوظائ ــز ف ــه أو التعزي ــل مضاعفات او تقلي
العبــارات  مثــل  والنشــاط،  واألداء  والمناعــة  النمــو  مثــل 
ــن  ــل م ــام"، "يقل ــو العظ ــم نم ــب"، "يدع ــد للقل ــة: "مفي التالي
ــاء العضــالت" وغيرهــا مــن  الكوليســترول"، "يســاعد فــي بن
العربيــة  المملكــة  فــي  األنظمــة  الصحيــة.  العبــارات 
والحجــم  الكميــة  بتوضيــح  المصنعيــن  تلــزم  الســعودية 
للمســتهلك حســب االدعــاء الصحيــة فــي الحقائــق التغذويــة 
مــن  تتضــرر  قــد  التــي  الفئــة  توضيــح  مــع  واالرشــادات 
االدعــاءات  لوضــع  ومأمونيتــه.  المنتــج  هــذا  اســتهالك 
ــات  ــى الجه ــذوي عل ــي أو التغ ــج الغذائ ــي المنت ــة ف الصحي
المصنعــة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للغــذاء 
البحثــة  الدراســات  حســب  االدعــاءات  لقبــول  والــدواء 

والبراهين التي تزيد من ثقة هذا االدعاء الصحي. 


