
 هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO) 

 

 مشروع الئحة نهائي

Final Draft Standard FDS 

 

 TC05الفنية الخليجية رقم  إعداد اللجنة

 

Prepared by GSO Technical Committee No. TC05 

 

GSO 05/FDS/  2333 :2022 

 ة على المنتجات الغذائيةوالتغذوي الصحية دعاءاتاال اشتراطات

Requirements for Health and Nutrition Claims on Food Products 

 

 

 

ICS:  67.040 

خليجية تم توزيعها  هذه الوثيقة مشروع لالئحة فنية
إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها 

ليها عرضة للتغيير والتبديل، وال يجوز الرجوع إ
 .كالئحة فنية خليجية إال بعد اعتمادها من الهيئة

This document is a draft Gulf Technical 
Regulation circulated for comments. It 
is, therefore, subject to alteration and 
modification and may not be referred 
to as a Gulf Technical Regulation until 
approved by GSO. 
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 تقديم
 

التقييس  عضويتها أجهزة في تضم إقليمية هيئة العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة
الخليجية  واللوائح الفنية القياسية إعداد المواصفات الهيئة مهام ومن األعضاء، في الدول الوطنية
 .متخصصةفنية  لجان بواسطة
لتقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه هيئة ال مجلس اإلدارةقرر 

الموافق  هـ ، ......./......./.......عقد بتاريخ)   (  والذي م ـــــــــرق
 األغذية ( )اشتراطاتGSO 2333) الالئحة الفنية الخليجية رقمتحديث  م اعتماد......./...../.......

 اللجنة الفنيةضمن برنامج عمل وإعدادها التي تم دراستها الصحية والتغذوية( و  االدعاءات ذات
المملكة  المدرجة في خطة "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" TC05 الخليجية رقم

   .العربية السعودية
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 الصحية والتغذوية االدعاءات ذات األغذية اشتراطات
 

 المجال  .1

باالدعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها واالشتراطات  الالئحةتختص هذه  1.1
بما في ذلك الواجب توفرها عند الرغبة في استخدامها على بطاقات المنتجات الغذائية 

 أو عند االعالن عن هذه المنتجات للمستهلك النهائي.العالمة التجارية واسم المنتج 
 

على االدعاءات المستخدمة على األغذية ذات االستخدامات التغذوية  حةالالئال تنطبق هذه  2.1
ألغراض  وألوتين، جخال من ال وأأو الطبية الخاصة مثل "مناسب لمرضى السكري، 

 طبية خاصة" والتي تستهدف المستهلكين الذين يعانون من اضطرابات محددة.
 

 صصة لألطفال والرضع ما لم تكنال يسمح بأية ادعاءات تغذوية أو صحية لألغذية المخ 3.1
 البيانات التغذوية على البطاقة الخاصة بتلك المنتجات. الشتراطاتمطابقة 

 

 المراجع التكميلية . 2

1.2 9 GSO "بطاقات المواد الغذائية المعبأة." 
2.2 2233 GSO "طات البيانات التغذوية على البطاقةااشتر." 
3.2 GSO 1058 "ة للتحكم في الوزنوجبات األغذية المستخدم." 

 

 التعاريف: .3

أي عبارة أو بيان ليست إلزامية في التشريعات وتشمل الصور والرسوم البيانية االدعاء:  1.3
والرموز بأي شكل من األشكال ينص أو يدعي أو يقترح أو يلمح بأن الغذاء له خصائص 

 محددة.
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مح بوجود عالقة بين مجموعة أي ادعاء ينص أو يدعي أو يقترح أو يل صحي:الدعاء اال 2.3
 غذائية أو الغذاء أو أحد مكوناته والصحة.

 يعرض ينص على أو يقترح أو يدع أو تغذوي: أي بيان أو تصريح أو تلميحالدعاء اال 3.3
سبيل المثال ال الحصر قيمة  معينة، علىتغذوية خصائص غذاء معين يحتوي على أن 

ت باإلضافة إلى اوالكربوهيدرأو  الدهون وأمحتوى الغذاء من البروتين ، أو الطاقة
 المعدنية. عناصرمحتواه من الفيتامينات وال

 المتطلبات: .4

عند كتابة إدعاء صحي أو تغذوي على بطاقة المنتج الغذائي فإنه يجب بيان كمية  1.4
 .المكونات الغذائية المرتبطة باإلدعاء في البيانات التغذوية

، يجب 2.2و  1.2ي المواصفات المشار إليها في البندين مع عدم االخالل بما ورد ف 2.4
 وضع العبارات التالية على بطاقة المنتج للمنتجات الغذائية التي تحمل ادعاءات صحية:

 عبارة عن أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع ونمط حياة صحي. 1.2.4

 ائدة الُمدعى عنها.بيان كمية ونمط استهالك الغذاء المطلوب للحصول على الف 2.2.4

 عند الحاجة، وضع عبارة توضح االشخاص الذين يجب آن يتجنبوا استهالك هذا المنتج. 3.2.4

لألغذية يتم من خالله ابراز المكون الذي قد يكون له عند الحاجة، وضع تحذير مناسب  4.2.4
نسبة مع ذكر ال سبب خطر صحي في حال تم استهالكها بكميات زائدةيقد آثار ضارة أو 

 .التي قد تسبب الضرر

 .2.2 المذكورة في البند الالئحةفي حال وضع ادعاء تغذوي فإنه يجب تطبيق متطلبات  3.4

 المسموح بها في األغذية:اإلدعاءات غير قائمة  5.

 االدعاءات التي تشير إلى نسبة أو مقدار فقدان الوزن. 1.5

 .ين بالصحةاالدعاءات التي تشير إلى نصائح أطباء أو متخصص 2.5
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 االدعاءات التي تشير إلى أن الصحة يمكن أن تتأثر بعدم استهالك هذا الغذاء. 3.5

االدعاءات التي تشير إلى هذا الغذاء يمكن أن يقي أو يخفف حدة، أو يعالج مرض أو  4.5
 اضطراب أو حالة فسيولوجية معينة.

 يع المغذيات األساسية.اإلدعاءات التي تشير إلى أن الغذاء يعتبر مصدر كافي لجم 5.5

اإلدعاءات التي تشير إلى أن الغذاء العادي أو الحمية الغذائية المتوازنة ال يمكن أن تعطي  6.5
 كمية كافية من المغذيات.

 اإلدعاءات التي ال يمكن إثباتها. 7.5

اإلدعاءات التي قد تثير الشك في سالمة منتجات أخرى مشابهة أو التي قد تثير الخوف  8.5
 ى المستهلك.لد

 اإلدعاءات التي ال تحمل أي معنى بما في ذلك المقارنات غير المكتملة أو التفضيلية. 9.5

 اإلدعاءات المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة مثل "مفيد"، و"صحي"، "سليم". 10.5

 المسموح بها في األغذية:اإلدعاءات الصحية والتغذوية قائمة  6.

( مسموح باستخدامها على بطاقات 1ذكورة في الجدول رقم )االدعاءات الصحية الم 1.6
المنتجات الغذائية المعبأة واعالناتها، وذلك في حال حققت االشتراطات الالزمة 

على أن يتم ذكرها على البطاقة في حال ذكر  الستخدامها بما في ذلك القيود والتحذيرات
 .ذلك في متطلبات االدعاء

( في 1م مادة أو مزيج من المواد المذكورة في الجدول رقم )في حال إضافة أو استخدا 2.6
 .فإنه يجب اإللتزام بجميع المتطلبات الواردة لكل مادة أو مكون المنتجات الغذائية

يجب أن تكون صياغة وطريقة تقديم االدعاء على بطاقات المنتجات الغذائية حقيقية،  3.6
نة فيما يتعلق بصياغة االدعاءات )بما هناك مرووواضحة وموثوق بها ومفيدة للمستهلك، 
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في ذلك الرسومات والرموز( على أن تحمل نفس المعنى للمستهلكين كالمذكورة في 
 ( وليست مضللة.2و  1الجدولين )

على بطاقات المنتجات الغذائية مالم يكن متوافق صحي أو تغذوي يحظر وضع أي ادعاء  4.6
 .هذه الالئحةمع متطلبات 
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 (: االدعاءات الصحية المسموح بها1دول )الج
 

 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الفحم النشط 1
الفحم النشط يساهم في تقليل انتفاخ 
البطن/األمعاء المفرط بسبب الغاز المتراكم 

 بعد األكل.

غرام  1ية المحتوية على يستخدم هذا االدعاء فقط مع األغذ
من الفحم النشط/حصة محسوبة. وألجل تحقيق صحة االدعاء 
للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة 

 1دقيقة، و 30بـ  الوجبةغرام قبل  1فإنه يجب استهالك 
 غرام بعد الوجبة بفتره قصيرة.

 تقليل التراكم الزائد للغازات المعوية

2 
يكلوديكسترين س –ألفا 

Alpha-cyclodextrin 

سيكلوديكسترين كجزء من  -استهالك ألفا 
وجبة محتوية على النشاء يساهم في التقليل 

 من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم بعد الوجبة

غرام  5يمكن استخدام هذا اإلدعاء لألغذية التي يحتوي على 
 غرام من النشاء في وجبة 50سيكلوديكسترين لكل  -من ألفا 

الطعام. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان 
 -أنه للحصول على الفائدة المرجوة أنه يجب استهالك ألفا 

 سيكلوديكسترين كجزء من الوجبة.

التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم 
 بعد الوجبة

3 
لينولينيك -حمض ألفا

(ALA) 
حمض ألفا لينولينيك يساهم في المحافظة 

 مستوى الكوليسترول الطبيعي في الدم.على 

قد يستخدم هذا االدعاء فقط في األغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لحمض الفا لينولينيك كما هو مشار إليه في االدعاء 

" كما هو مدرج في الجدول 3"مصدر لألحماض الدهنية أوميغا 
.  يجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة 2رقم 

غرام من حمض الفا لينولينيك  2رجوة فإنه يجب استهالك الم
 يوميًا.

المحافظة على تركيز الكوليسترول 
 الطبيعي في الدم
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

4 

لينولينيك -حمض ألفا
(ALA وحمض )

(، LAاللينوليك )
األحماض الدهنية 

 (EFAاألساسية )

( EFAاألحماض الدهنية األساسية )
 ضرورية للنمو والتطور الطبيعي لألطفال.

جب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة ي
لينولينيك -غرام من حمض ألفا 2فإنه يجب استهالك كمية 

(ALAو )10 ( غرام من حمض اللينوليكLA.في اليوم ) 
  

5 
أرابينوكسيالن المنتجة 

 من سويداء البذرة

إستهالك األرابينوكسيالن كجزء من الوجبة 
فاع جلوكوز )سكر( يساهم في التقليل من ارت

 الدم بعد الوجبة.

غرام  8قد يستخدم هذا االدعاء فقط في األغذية المحتوية على 
( الغنية باأللياف المنتجة من سويداء AXمن أرابينوكسيالن )

% أرابينوكسيالن للوزن( من 60البذرة )على األقل 
أرابينوكسيالن المتوفر في الحصة المحسوبة كجزء من 

حقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان الوجبة. وألجل ت
أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك األلياف 
الغنية باألرابينوكسيالن المنتجة من سويداء البذرة كجزء من 

 الوجبة.

التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم 
 بعد الوجبة

 جولكانز الشعير -بيتا 6

أنه يخفض نسبة  جولكانز الشعير-أظهر بيتا
الكوريسترول في الدم، ارتفاع الكوليسترول 
يعتبر عامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب 

 التاجية.

يجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة 
غرام من بيتا جلوكانز الشعير يوميًا.  3فإنه يجب استهالك 

 1األقل  يمكن إستخدام هذا االدعاء لألغذية التي تعطي على
 غرام من بيتا جلوكانز الشعير لكل حصة محسوبة.

  

ألياف حبوب الشعير تساهم في زيادة حجم  ألياف حبوب الشعير 7
 البراز.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على كمية 
 )عاليعالية من هذه األلياف كما هو مشار له في االدعاء 

 يادة حجم البرازز
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2األلياف( في الجدول رقم 

 جلوكانز-بيتا 8
جلوكانزيساهم في المحافظة على -بيتا

 مستوى الكوليسترول الطبيعي في الدم.

قد يستخدم هذا االدعاء فقط في األغذية المحتوية على األقل 
جلوكانز من الشوفان أو نخالة الشوفان -غرام من بيتا 1على 

المصادر لكل أو الشعير أو نخالة الشعير أو من خليط من هذه 
حصة محسوبة. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 
يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب 

جلوكانز من الشوفان أو نخالة -غرام من بيتا 3استهالك 
-الشوفان أو الشعير أو نخالة الشعير أو من خليط من بيتا

 جلوكانز يوميًا.

سترول المحافظة على مستوى الكولي
 الطبيعي في الدم.

9 
جلوكانز من -بيتا

 الشوفان والشعير

جلوكانز من الشوفان والشعير -استهالك بيتا
كجزء من الوجبة يساهم في خفض سكر 

 الدم المرتفع بعد الوجبة.

 4يمكن إستخدام هذا االدعاء فقط مع األغذية المحتوية على 
لشعير وذلك غرام )حد أدنى( من بيتا جلوكانز من الشوفان أو ا

غرام من الكربوهيدرات المتوفرة في الحصة  30لكل 
المحسوبة كجزء من الوجبة. وألجل تحقيق صحة االدعاء 
للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة 
فإنه يجب استهالك بيتا جلوكانز من الشوفان أو الشعير كجزء 

 من الوجبة.

( الدم التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر
 بعد الوجبة

 بيتاين 10
البيتاين يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 
للحمض االميني الهيموسستين 

يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي تعطي على األقل 
مليجرام من البيتاين لكل حصة محسوبة. وألجل تحقيق  500

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
وسستين للحمض االميني الهيم
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

(homocysteine ) وللحصول على  صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه
جرام من البيتاين  1.5الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

يوميًا. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان 
غرام باليوم قد يزيد مستوى  4أن استهالك أكثر من 

 الكوليسترول في الدم بشكل ملحوظ.

(homocysteine) 

 بايوتاين 11
البايوتين يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 المنتج للطاقة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )البايوتين( كما هو مشار له في االدعاء 

م "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اس
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي الطبيعي المنتج للطاقة

 بايوتاين 12
البايوتين يساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز 

 العصبي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )البايوتين( كما هو مشار له في االدعاء 

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز العصبي

 بايوتاين 13
البايوتين يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 للمغذيات الصغرى

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
كما هو مشار له في االدعاء مصدر لفيتامين )البايوتين( 

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

التمثيل الغذائي الطبيعي للمغذيات 
 الصغرى

 بايوتاين 14
 االستقرار النفسيالبايوتين يساهم في 

 الطبيعي
تبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تع

مصدر لفيتامين )البايوتين( كما هو مشار له في االدعاء 
 االستقرار النفسي الطبيعي
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 بايوتاين 15
البايوتين يساهم في المحافظة على الشعر 

 العادي

الدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا ا
مصدر لفيتامين )البايوتين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 لمحافظة على الشعر العاديا

 بايوتاين 16
شية البايوتين يساهم في المحافظة على االغ

 المخاطية الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )البايوتين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

ة المحافظة على الجلد واالغشية المخاطي
 الطبيعية

 بايوتاين 17
البايوتين يساهم في المحافظة على الجلد 

 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )البايوتين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2لجدول رقم المعدن/المعادن(" في ا

المحافظة على الجلد واالغشية المخاطية 
 الطبيعية

 الكالسيوم يساهم في التخثر الطبيعي للدم الكالسيوم 18

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 

و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تخثر الدم
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الكالسيوم 19
الكالسيوم يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 المنتج للطاقة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 

لفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم ا
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي الطبيعي المنتج للطاقة

 الكالسيوم 20
الكالسيوم يساهم في الوظائف الطبيعية 

 للعضالت

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
و مشار له في االدعاء مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما ه

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

نقل االشارات وظائف العضالت و
 العصبية

 الكالسيوم 21
انتقال االشارات الكالسيوم يساهم في 

 .ةالطبيعيالعصبية 

عتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي ت
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

نقل االشارات وظائف العضالت و
 العصبية

 الكالسيوم 22
الكالسيوم يساهم في الوظائف الطبيعية 

 ألنزيمات الهضم.

مكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل ي
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 توظيف االنزيمات الهضمية

ية انقسام الكالسيوم له دور في عمل الكالسيوم 23
 وتخصيص الخلية.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 تنظيم انقسام وتخصيص الخاليا
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المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 السيومالك 24
الكالسيوم ضروري للمحافظة على العظام 

 الطبيعية.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 ة على العظام واالسنان الطبيعيةالمحافظ

 الكالسيوم 25
الكالسيوم ضروري للمحافظة على األسنان 

 الطبيعية.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2معدن/المعادن(" في الجدول رقم ال

 المحافظة على العظام واالسنان الطبيعية

 الكالسيوم 26

الكالسيوم يساعد في التقليل من خسارة 
معادن العظام في النساء متجاوزي فترة 

 المنخفضةالطمث، كثافة معادن العظام 
 عامل خطورة للكسور بسبب هشاشة العظام

ذية التي تعطي على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء لألغ
ملغرام من الكالسيوم لكل حصة محسوبة. ويجب  400

التوضيح للمستهلك أن هذا اإلدعاء موجه بشكل خاص للنساء 
عامًا أو أكثر وأنه وللحصول على الفائدة المرجوة  50بعمر 

ملغرام من الكالسيوم يوميًا من  1200فإنه يجب استهالك 
اف لها الكالسيوم فإنه يمكن جميع المصادر، ولألغذية المض

عامًا أو  50استخدام اإلدعاء فقط لمن يستهدفون النساء بعمر 
  أكثر.
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 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الكالسيوم 27
الكالسيوم ضروري للنمو والتطور الطبيعي 

 لعظام األطفال.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
االدعاء  مصدر لعنصر )الكالسيوم( كما هو مشار له في

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

  

 الكالسيوم وفيتامين )د( 28

الكالسيوم وفيتامين )د( تساعد في التقليل من 
خسارة معادن العظام في النساء متجاوزي 

 المنخفضةفترة الطمث، كثافة معادن العظام 
 ة للكسور بسبب هشاشة العظامعامل خطور

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للمكمالت الغذائية التي تعطي 
ميكروغرام من  15ملغرام من الكالسيوم و 400على األقل 

فيتامين )د( في الحصة اليومية. ويجب التوضيح للمستهلك أن 
عامًا أو أكثر  50هذا اإلدعاء موجه بشكل خاص للنساء بعمر 

ل على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك وأنه وللحصو
ميكروغرام من فيتامين )د(  20ملغرام من الكالسيوم و 1200

يوميًا من جميع المصادر، ولألغذية المضاف لها الكالسيوم 
وفيتامين )د( فإنه يمكن استخدام اإلدعاء فقط لمن يستهدفون 

 عامًا أو أكثر. 50النساء بعمر 

  

 ن )د(الكالسيوم وفيتامي 29
الكالسيوم وفيتامين )د( ضرورية للنمو 

 والتطور الطبيعي لعظام األطفال

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكالسيوم( وفيتامين )د( كما هو مشار له في 
االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ 

 .2معادن(" في الجدول رقم )اسم المعدن/ال

  

محاليل الكربوهيدرات  30
 الملحية المؤينة

تساهم  محاليل الكربوهيدرات الملحية المؤينة
في المحافظة على أداء التحمل خالل تمارين 

ألجل تحقيق صحة االدعاء فإن محاليل الكربوهيدرات الملحية 
لتر من سعر حراري/ 350 – 80يجب أن تحتوي على 

 المحافظة على اداء تمارين التحمل
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 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

% من الطاقة يجب أن تكون 75الكربوهيدرات، وعلى األقل  التحمل الطويلة.
مشتقة من الكربوهيدرات والتي تحفز االستجابة العالية للسكر 
في الدم )المؤشر الجالسيمي(، مثل الجلوكوز وبوليمرات 
الجلوكوز والسكروز. باإلضافة إلى أن هذه المشروبات يجب 

ملغرام/لتر( إلى  460ملمول/لتر ) 20أن تحتوي على ما بين 
ملغرام/لتر( من الصوديوم ويحتوي  1150ملمول/لتر ) 50

 مل اسمولية/ 330إلى  200على اسمولية )حلولية( بين 
 كلغرام ماء.

31 
محاليل الكربوهيدرات 

 الملحية المؤينة
تحسن  محاليل الكربوهيدرات الملحية المؤينة

 ل التمارين الجسدية.امتصاص الماء خال

ألجل تحقيق صحة االدعاء فإن محاليل الكربوهيدرات الملحية 
سعر حراري/لتر من  350 – 80يجب أن تحتوي على 

% من الطاقة يجب أن تكون 75الكربوهيدرات، وعلى األقل 
مشتقة من الكربوهيدرات والتي تحفز االستجابة العالية للسكر 

ثل الجلوكوز وبوليمرات في الدم )المؤشر الجالسيمي(، م
الجلوكوز والسكروز. باإلضافة إلى أن هذه المشروبات يجب 

ملغرام/لتر( إلى  460ملمول/لتر ) 20أن تحتوي على ما بين 
ملغرام/لتر( من الصوديوم ويحتوي  1150ملمول/لتر ) 50

 مل اسمولية/ 330إلى  200على اسمولية )حلولية( بين 
 كلغرام ماء.

 اء خالل التمارينتحسين امتصاص الم
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المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الكربوهيدرات 32
الكربوهيدرات تساهم في المحافظة على 

 الوظائف الطبيعية للدماغ.

ألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 
غرام  130للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

من الكربوهيدرات من جميع المصادر بشكل يومي. يمكن 
غرام كحد  20االدعاء لألغذية التي تحتوي على  استخدام هذا

أدنى من الكربوهيدرات والتي يمكن تمثيلها من قبل االنسان، 
باستثناء البوليوالت لكل حصة محسوبة وأن تكون مطابقة 
لمتطلبات االدعاء التغذوي "قليل السكر" أو "بدون سكر 

. هذا اإلدعاء ال ينطبق على 2مضاف" المشار له في الجدول 
 % سكر.100األغذية المكونة من 

 المحافظة على الوظائف الطبيعية للدماغ

 الكربوهيدرات 33

الكربوهيدرات تساهم في استرجاع وظيفة 
العضالت الطبيعية بعد التمارين الرياضية 
الشاقة و / أو المستمرة لوقت طويل مما 
يؤدي إلى تعب العضالت واستنزاف 

كل مخزون الجاليكوجين في عضالت الهي
 العظمي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعطي 
الكربوهيدرات التي تتم عليها عملية التمثيل الغذائي بواسطة 
االنسان )باستثناء البوليوالت(. ويجب التوضيح للمستهلك أنه 
وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

م لكل كيلو غرا 4الكربوهيدات من جميع المصادر بمقدار 
ساعات بعد  6-4غرام من وزن الجسم، على جرعات خالل 

لتمارين الرياضية الشاقة و / أو المستمرة لوقت طويل مما 
يؤدي إلى تعب العضالت واستنزاف مخزون الجاليكوجين في 
عضالت الهيكل العظمي. يمكن استخدام هذا اإلدعاء لألغذية 

 مارين الرياضية الشاقة الموجهة للبالغين الذين يقومون بأداء لت
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 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

و / أو المستمرة لوقت طويل مما يؤدي إلى تعب العضالت 
 واستنزاف مخزون الجاليكوجين في عضالت الهيكل العظمي.

% 100العلكة المحالة  34
 (xylitolبالزيلتول )

% بالزيلتول 100العلكة المحالة بنسبة 
(xylitol ثبت أنها تحد من اللويحة السنية )

سنان(. المحتوى / المستوى )ترسبات األ
العالي من اللويحة يزيد من خطورة اإلصابة 

 بتسوس األسنان عند األطفال

يجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة 
غرام من العلكة المحالة ب  3-2فإنه يجب استهالك كمية 

مرات في اليوم بعد الوجبات  3% بالزيلتول على األقل 100
 ة.الرئيسي

  

 تشيتوسان 35
تشيتوسان يساهم في المحافظة على 
مستوى/تركيز الكوليسترول منخفض الكثافة 

 في الدم.

غرام من  3يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي تعطي 
االستهالك اليومي من التشيتوسان. وألجل تحقيق صحة 
االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة 

 غرام من التشيتوسان يوميًا. 3وة فإنه يجب استهالك المرج

المحافظة على تراكيز الكوليسترول 
 منخفض الكثافة في الدم

 الكلوريد 36
الكلوريد يساهم في الهضم الطبيعي من 
خالل إنتاج حمض الهيدروكلوريك في 

 المعدة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
نصر )الكلوريد( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لع

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
. ال يمكن استخدام هذا 2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 اإلدعاء على الكلوريد الذي مصدره كلوريد الصوديوم.

المساهمة في الهضم الطبيعي من خالل 
 في المعدة إنتاج حمض الهيدروكلوريك

 الكوالين 37
الكوالين يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 
للحمض االميني الهيموسستين 

(homocysteine.) 

 82.5يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على 
مل  100غرام أو  100ملغرام كحد أدنى من الكوالين لكل 

 لكل حصة مفردة من الغذاء.

يل الغذائي الطبيعي المساهمة في التمث
للحمض االميني الهيموسستين 

(homocysteine) 
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الكوالين يساهم على التمثيل الغذائي الطبيعي  الكوالين 38
 للدهن.

 82.5يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على 
مل  100غرام أو  100ملغرام كحد أدنى من الكوالين لكل 

 لكل حصة مفردة من الغذاء.

مساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي ال
 للدهن

 الكوالين 39
الكوالين يساهم في المحافظة على الوظيفة 

 الطبيعية للكبد.

 82.5يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على 
مل  100غرام أو  100ملغرام كحد أدنى من الكوالين لكل 

 لكل حصة مفردة من الغذاء.

فظة على الوظيفة المساهمة في المحا
 الطبيعية للكبد

 الكروم 40
الكروم يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 للمغذيات الكبرى.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الكروم ثالثي التكافؤ( كما هو مشار له في 

أو مصدر لـ االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/
 .2)اسم المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
 للمغذيات الكبرى

 الكروم 41
الكروم يساهم في المحافظة على تركيز 

 سكر الدم الطبيعي.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في مصدر لعنصر )الكروم ثالثي التكافؤ

االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ 
 .2)اسم المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على تركيز سكر الدم الطبيعي

 النحاس 42
النحاس يساهم في المحافظة على األنسجة 

 الضامة الطبيعية.

لتي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية ا
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على األنسجة الضامة الطبيعية
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 النحاس 43
الكالسيوم يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 اقة.المنتج للط

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
 المنتج للطاقة

 اسالنح 44
النحاس يساهم في األداء الطبيعي للجهاز 

 العصبي.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

داء الطبيعي للجهاز المساهمة في األ
 العصبي

 النحاس يساهم في الصبغة الطبيعية للشعر. النحاس 45

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2الجدول رقم المعدن/المعادن(" في 

 المساهمة في الصبغة الطبيعية للشعر

 النحاس 46
النحاس يساهم في االنتقال الطبيعي للحديد 

 في الجسم.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

صدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو م
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 انتقال الحديد

 النحاس يساهم في الصبغة الطبيعية للجلد. النحاس 47
يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

مصدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو 
 المحافظة على الصبغة الطبيعية للجلد
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 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 النحاس 48
النحاس يساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز 

 المناعي.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )النحاس( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم لـ )
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المحافظة على الوظيفة الطبيعية للجهاز 
 المناعي

 النحاس يساهم في حفظ الخاليا من األكسدة. النحاس 49

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
هو مشار له في االدعاء "مصدر  مصدر لعنصر )النحاس( كما

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

( DNAحماية الحمض النووي )
 والبروتين والدهن من التضرر باألكسدة.

 الكرياتين 50
الكرياتين يزيد األداء الجسدي في التمارين  

يام بها في فترة عالية الكثافة التي يتم الق
 قصيرة.

غرام من  3يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي تعطي 
االستهالك اليومي من الكرياتين. وألجل تحقيق صحة االدعاء 
للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة 

 غرام من الكرياتين يوميًا. 3فإنه يجب استهالك 

وبات زيادة األداء الجسدي خالل ن
التمارين الرياضية المكررة وعالية 

 الكثافة.

51 
حمض 

يك نالدوكوساهيكسو
(DHA) 

( يساهم DHAيك )نحمض الدوكوساهيكسو 
 في المحافظة على الوظيفة الطبيعية للدماغ.

 40يمكن استخدام هذا االدعاء فقط مع األغذية المحتوية على 
كل ( لDHAيك )نحمض الدوكوساهيكسو ملغرام كحد أدنى من

سعر حراري. وألجل تحقيق صحة  100غرام لكل  100
االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة 

 ( يوميًا.DHAملغرام من ) 250المرجوة فإنه يجب استهالك 

 المحافظة على الوظيفة الطبيعية للدماغ
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52 

حمض 
يك نالدوكوساهيكسو

DHA) 
Docosahexaenoic 

acid) 

 (DHAيك نيكسوحمض الدوكوساه
Docosahexaenoic acid)  يساهم في

الحفاظ على المستويات الطبيعية للدهون 
 الثالثية في الدم.

 2يمكن استخدام هذا اإلدعاء فقط لألغذية التي يوفر كمية 
( والتي تتضمن DHAيك )نغرام من حمض الدوكوساهيكسو

في تركيبة مع حمض  ((DHAيك نحمض الدوكوساهيكسو
. وألجل كتابة اإلدعاء، فإنه يجب (EPA)ويك ايكوسابينتان

التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه 
يك نغرام من حمض الدوكوساهيكسو 2يجب استهالك 

DHA)) عندما يتم هذا اإلدعاء على المكمالت الغذائية و/أو .
األغذية المدعمة، فإنه يجب التوضيح للمستهلك أال تتجاوز 

غرام من حمض  5ستهالك اليومية كمية اال
( EPA) وحمض ايكوسابينتانويك ((DHA الدوكوساهيكسونيك

 مجتمعة.

المحافظة على التركيز الطبيعي للدهون 
 الثالثية في الدم

53 
حمض 

يك نالدوكوساهيكسو
(DHA) 

( يساهم DHAيك )نحمض الدوكوساهيكسو 
 في المحافظة على النظر الطبيعي.

 40دعاء فقط مع األغذية المحتوية على يمكن استخدام هذا اال
سعر  100غرام لكل  100( لكل DHAملغرام كحد أدنى من )

حراري. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان 
 250أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

 ( يوميًا.DHAملغرام من )

 المحافظة على النظر الطبيعي

54 
حمض 

 وساهيكسونيكالدوك
DHA)) 

 (DHA) تناول حمض الدوكوساهيكسونيك
يساهم في التطور الطبيعي لحاسة النظر 

 شهر. 12للرضع إلى عمر 

يجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة 
ملغرام من حمض  100فإنه يجب استهالك كمية 

(. عند استخدام هذا اإلدعاء على DHA) الدوكوساهيكسونيك
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ذية المتابعة، فإن هذا الغذاء يجب أن يحتوي على األقل على أغ
( من مجموع DHA) % من حمض الدوكوساهيكسونيك0.3

 األحماض الدهنية.

55 
حمض 

 الدوكوساهيكسونيك
DHA)) 

استهالك األمهات الحوامل والمرضعات 
( يساهم DHA) لحمض الدوكوساهيكسونيك

في النمو الطبيعي لدماغ الجنين والطفل 
 لرضيع.ا

يجب التوضيح للنساء الحوامل والمرضعات أنه وللحصول 
ملغرام من  200على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك كمية 

باإلضافة إلى استهالك ( (DHA حمض الدوكوساهيكسونيك
للكبار،  3-الكمية الموصى بها يوميًا لألحماض الدهنية أوميغا

( DHA) كملغرام من حمض الدوكوساهيكسوني 250مثل: 
. يستخدم هذا اإلدعاء فقط ((EPAوحمض ايكوسابينتانويك 

ملغرام من حمض  200لألغذية التي تحتوي على 
 على األقل في اليوم. ((DHA الدوكوساهيكسونيك

  

56 
حمض 

 الدوكوساهيكسونيك
DHA)) 

استهالك األمهات الحوامل والمرضعات 
( يساهم DHA) لحمض الدوكوساهيكسونيك

بيعي لعيون الجنين والطفل في النمو الط
 الرضيع.

يجب التوضيح للنساء الحوامل والمرضعات أنه وللحصول 
ملغرام من  200على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك كمية 

باإلضافة إلى استهالك  ((DHA حمض الدوكوساهيكسونيك
للكبار،  3-الكمية الموصى بها يوميًا لألحماض الدهنية أوميغا

( (DHA رام من حمض الدوكوساهيكسونيكملغ 250مثل: 
. يستخدم هذا اإلدعاء فقط ((EPAوحمض ايكوسابينتانويك 

ملغرام من حمض  200لألغذية التي تحتوي على 
 على األقل في اليوم.( DHA) الدوكوساهيكسونيك
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57 

حمض 
 الدوكوساهيكسونيك

وحمض ايكوسابينتانويك 
(DHA/EPA) 

وحمض  حمض الدوكوساهيكسونيك
( يساهمان في DHA/EPA)وسابينتانويك ايك

 الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

غرام  3يمكن استخدام هذا اإلدعاء فقط للغذاء الذي يوفر كمية 
وحمض ( (DHA من حمض الدوكوساهيكسونيك

. وألجل تحقيق صحة االدعاء ((EPAايكوسابينتانويك 
للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة 

 غرام من حمض الدوكوساهيكسونيك 3فإنه يجب استهالك 
DHA) )( وحمض ايكوسابينتانويكEPA عندما يتم هذا .)

اإلدعاء على المكمالت الغذائية و/أو األغذية المدعمة، فإنه 
 5يجب التوضيح للمستهلك أال تتجاوز كمية االستهالك اليومية 

وحمض ( (DHA غرام من حمض الدوكوساهيكسونيك
 مجتمعة. ((EPAبينتانويك ايكوسا

 المحافظة على ضغط الدم الطبيعي.

58 

حمض 
 الدوكوساهيكسونيك

وحمض ايكوسابينتانويك 
(DHA/EPA) 

وحمض  حمض الدوكوساهيكسونيك
( يساهمان في DHA/EPA)ايكوسابينتانويك 

الحفاظ على المستويات الطبيعية للدهون 
 الثالثية في الدم.

غرام  2ط للغذاء الذي يوفر كمية يمكن استخدام هذا اإلدعاء فق
وحمض  ((DHA من حمض الدوكوساهيكسونيك

. وألجل كتابة اإلدعاء، فإنه يجب ((EPAايكوسابينتانويك 
التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه 

 غرام من حمض الدوكوساهيكسونيك 2يجب استهالك 
DHA)) وحمض ايكوسابينتانويك EPA).)  يتم هذا عندما

اإلدعاء على المكمالت الغذائية و/أو األغذية المدعمة، فإنه 
 5يجب التوضيح للمستهلك أال تتجاوز كمية االستهالك اليومية 

وحمض  ((DHA غرام من حمض الدوكوساهيكسونيك

المحافظة على التركيز الطبيعي للدهون 
 الثالثية في الدم
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 مجتمعة.( (EPAايكوسابينتانويك 

59 

وسابنتانويك حمض ايك
وحمض 

الدوكوساهيكسانويك 
(EPA/DHA) 

( يساهم DHAحمض الدوكوساهيكسانويك )
 في المحافظة على الوظيفة الطبيعية للقلب.

قد يستخدم هذا االدعاء فقط في األغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء EPA( و )DHAمصدر لـ )

. 2في الجدول رقم  "3"مصدر لألحماض الدهنية أوميغا 
وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 

غرام  250للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 
 ( يوميًا.EPA( و )DHAمن )

 المحافظة على الوظيفة الطبيعية للقلب

60 

الخوخ المجفف من 
صنف 'البرقوق' 

'prune(  'Prunus 
domestica L). 

برقوق المجفف يساهم في الوظيفة الخوخ/ال
 الطبيعية لألمعاء.

 100يستخدم هذا اإلدعاء فقط لألغذية التي يوفر كمية يومية 
غرام من الخوخ المجفف )البرقوق(. وألجل تحقيق صحة 
االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة 

غرام من الخوخ المجفف  100المرجوة فإنه يجب استهالك 
 )البرقوق( في اليوم.

 المحافظة على الوظيفة الطبيعية لألمعاء

نسبة الفلورايد يساهم في المحافظة على  الفلورايد 61
 االسنان.ب المعادن

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الفلورايد( كما هو مشار له في االدعاء 

ن/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم الفيتامي
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 األسناننسبة المعادن بالمحافظة على 

 حمض الفوليك 62
حمض الفوليك يساهم في نمو أنسجة 

 األمهات خالل فترة الحمل.
يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 

مشار له في االدعاء "مصدر  مصدر لحمض الفوليك كما هو
 نمو أنسجة األمهات خالل فترة الحمل
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لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 حمض الفوليك 63
حمض الفوليك يساهم في التركيب الطبيعي 

 للحمض األميني.

بر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعت
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التركيب الطبيعي للحمض األميني

 حمض الفوليك 64
حمض الفوليك يساهم في تكوين الدم 

 الطبيعي

فقط لألغذية التي تعتبر على األقل  يمكن استخدام هذا االدعاء
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تكوين الدم

 حمض الفوليك 65
حمض الفوليك يساهم في التمثيل الغذائي 

يموسستين الطبيعي للحمض االميني اله
(homocysteine) 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

التمثيل الغذائي للحمض االميني 
 (homocysteine) الهيموسستين

 حمض الفوليك 66
االستقرار النفسي حمض الفوليك يساهم في 

 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2لجدول رقم المعدن/المعادن(" في ا

 النفسي الطبيعياالستقرار المساهمة في 
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 حمض الفوليك 67
حمض الفوليك يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

( و/أو مصدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز المناعي

 حمض الفوليك 68
حمض الفوليك يساهم في خفض التعب 

 واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم /لـ )اسم الفيتامين
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تخفيض التعب واإلرهاق

 لحمض الفوليك دور في عملية انقسام الخلية حمض الفوليك 69

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لحمض الفوليك كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

سم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم لـ )ا
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 انقسام الخلية

 حمض الفوليك 70

استهالك مكمل حمض الفوليك يزيد مستوى 
حمض الفوليك عند الحوامل، مستوى حمض 
الفوليك المنخفض عامل خطورة لإلصابة 

 في المواليد االنبوب العصبيبعيوب 

دام هذا االدعاء فقط للمكمالت الغذائية التي تعطي يمكن استخ
غرام من حمض الفوليك في الحصة ميكرو 400على األقل 

اليومية. ويجب التوضيح للمستهلك أن هذا اإلدعاء موجه 
بشكل خاص للنساء في عمر يكونون فيه قابلين للحمل وأنه 

 400وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 
م من مكمل حمض الفوليك يوميا ولمدة شهر قبل غراميكرو

  بدء الحمل وثالثة أشهر بعدها على األقل.
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71 

أغذية منخفضة 
االحماض الدهنية 

المشبعة / أحماض 
 دهنية مشبعة أقل

تقليل االستهالك من االحماض الدهنية 
المشبعة يساهم في الحفاظ على المستوى 

 الطبيعي للكوليسترول في الدم.

هذا االدعاء فقط في األغذية التي تعتبر على األقل  قد يستخدم
قليلة االحماض الدهنية المشبعة، كما هو مشار له في االدعاء 
"منخفض الدهون المشبعة" أو دهون مشبعة أقل كما هو مشار 
له في االدعاء "كمية أقل من )اسم المادة المغذية(" في الجدول 

 .2رقم 

 المحافظة على تراكيز الكوليسترول
 منخفض الكثافة في الدم

72 
أغذية منخفضة 

الصوديوم / صوديوم 
 أقل

تقليل االستهالك من الصوديوم يساهم في 
 الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

قد يستخدم هذا االدعاء فقط في األغذية التي تعتبر على األقل 
قليلة الملح/الصوديوم، كما هو مشار له في االدعاء "منخفض 

أو ملح/صوديوم أقل كما هو مشار له في  الملح/الصوديوم"
 .2االدعاء "كمية أقل من )اسم المادة المغذية(" في الجدول رقم 

 المحافظة على ضغط الدم الطبيعي.

 سكر الفركتوز 73

استهالك األغذية التي تحتوي على سكر 
الفركتوز يؤدي إلى ارتفاع جلوكوز )سكر( 

وي الدم بشكل أقل مقارنة باألطعمة التي تحت
 على السكروز أو الجلوكوز

ألجل تحقيق صحة اإلدعاء، يجب استبدال الجلوكوز أو 
السكروز بسكر الفركتوز في األطعمة أو المشروبات المحالة 
بالسكر مما يقلل من محتوى الجلوكوز أو السكروز في هذه 

 % بحد أدنى. 30األطعمة أو المشروبات إلى 

 التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم
 بعد الوجبة

74 
جلوكومانان 
 )كونجمانان(

الجلوكومانان يساهم في المحافظة على 
 المستويات الطبيعية للكوليسترول في الدم.

غرام  4يمكن استخدام هذا االدعاء فقط مع األغذية التي تعطي 
يوميًا من الجلوكومانان. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك 

الفائدة المرجوة فإنه يجب  فإنه يجب بيان أنه للحصول على
غرام من الجلوكومانان يوميًا. كتابة التحذير  4استهالك 

الخاص باالختناق لمن يعانون من صعوبة في البلع أو عند 
تناول كمية غير كافية من السوائل. مع التوصية باستهالك 

كوليسترول المحافظة على تراكيز ال
 الطبيعية في الدم
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 كميه كافية من الماء لضمان وصول المادة إلى المعدة.

75 
جلوكومانان 
 )كونجمانان(

الجلوكومانان يساهم في فقدان الوزن كجزء 
 من حمية غذائية محدودة الطاقة.

 1يمكن استخدام هذا االدعاء فقط مع األغذية المحتوية على 
غرام من الجلوكومانان لكل حصة محسوبة. وألجل تحقيق 

بيان أنه للحصول على  صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب
غرام من الجلوكومانان  3الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

 2-1غرام على حدة أو معًا مه  1يوميًا في ثالث جرعات كل 
كوب من الماء قبل الوجبة وفي سياق حمية الطاقة المقيدة على 
فقدان الوزن. كتابة التحذير الخاص باالختناق لمن لديهم 

عند تناول كمية غير كافية من السوائل. مع صعوبة البلع أو 
التوصية باستهالك كميه كافية من الماء لضمان وصول المادة 

 إلى المعدة.

 يقلل من وزن الجسم.

 صمغ الجوار 76
صمغ الجوار يساهم في المحافظة على 

 المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم.

غرام من  10يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي تعطي 
االستهالك اليومي من صمغ الجوار. وألجل تحقيق صحة 
االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة 

غرام من صمغ الجوار يوميًا.  10المرجوة فإنه يجب استهالك 
كتابة التحذير الخاص باالختناق لمن لديهم صعوبة البلع أو عند 

. مع التوصية باستهالك تناول كمية غير كافية من السوائل
 كميه كافية من الماء لضمان وصول المادة إلى المعدة.

المحافظة على تراكيز الكوليسترول 
 الطبيعية في الدم
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77 
هيدروكسيبروبيل ميثال 

 (HPMCسيليلوز )

استهالك هيدروكسيبروبيل ميثال سيليلوز مع 
من ارتفاع جلوكوز  يساهم التقليلالوجبة 

 وجبة.)سكر( الدم بعد ال

 4يمكن استخدام هذا االدعاء فقط مع األغذية المحتوية على 
غرام من هيدروكسيبروبيل ميثال سيليلوز لكل حصة محسوبة 
كجزء من الوجبة. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 
يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب 

يليلوز كجزء غرام من هيدروكسيبروبيل ميثال س 4استهالك 
من الوجبة. كتابة التحذير الخاص باالختناق لمن لديهم صعوبة 
البلع أو عند تناول كمية غير كافية من السوائل. مع التوصية 
باستهالك كميه كافية من الماء لضمان وصول المادة إلى 

 المعدة.

التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم 
 بعد الوجبة

78 
 هيدروكسيبروبيل ميثال

 (HPMCسيليلوز )

هيدروكسيبروبيل ميثال سيليلوز يساهم في 
المحافظة على المستويات الطبيعية 

 للكوليسترول في الدم.

 5يمكن استخدام هذا االدعاء فقط مع األغذية المحتوية على 
غرام من هيدروكسيبروبيل ميثال سيليلوز يوميًا. وألجل تحقيق 

ه للحصول على صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أن
غرام من  5الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

هيدروكسيبروبيل ميثال سيليلوز يوميًا. كتابة التحذير الخاص 
باالختناق لمن لديهم صعوبة البلع أو عند تناول كمية غير 
كافية من السوائل. مع التوصية باستهالك كميه كافية من الماء 

 لضمان وصول المادة إلى المعدة.

لمحافظة على تراكيز الكوليسترول ا
 الطبيعية في الدم

 اليود 79
اليود يساهم في الوظيفة الطبيعية للمعرفة 

 )اإلدراك(.
يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )اليود( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

المساهمة في الوظيفة العصبية واإلدراكية 
 الطبيعية 
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در لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مص
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 اليود 80
اليود يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 المنتج للطاقة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
دعاء "مصدر مصدر لعنصر )اليود( كما هو مشار له في اال

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
 المنتج للطاقة

 اليود 81
اليود يساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز 

 العصبي.

قل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األ
مصدر لعنصر )اليود( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في الوظيفة الطبيعية للجهاز 
 العصبي واإلدراك

 اليود 82
اليود يساهم في المحافظة على الجلد 

 الطبيعي.

ذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام ه
مصدر لعنصر )اليود( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على الجلد

 اليود 83
اليود يساهم في اإلنتاج الطبيعي لهرمونات 

رقية والوظائف الطبيعية للغدد الغدة الد
 الدرقية.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )اليود( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

ية للغدد المساهمة في الوظائف الطبيع
 الدرقية وانتاج هرمونات الغدة الدرقية
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 اليود يساهم في النمو الطبيعي لألطفال اليود 84

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )اليود( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2ن/المعادن(" في الجدول رقم المعد

  

 الحديد 85
الحديد يساهم في الوظيفة الطبيعية للمعرفة 

 )اإلدراك(.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2عدن/المعادن(" في الجدول رقم الم

 الوظيفة االدراكية

 الحديد 86
الحديد يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 المنتج للطاقة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

و/أو مصدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
 المنتج للطاقة

 الحديد 87
الحديد يساهم في التكوين الطبيعي لخاليا 

 الدم الحمراء والهيموجلوبين.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر مصدر لعنصر )الحديد

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تكوين خاليا الدم الحمراء والهيموجلوبين

الحديد يساهم في النقل الطبيعي لألكسجين  الحديد 88
 في الجسم.

ي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية الت
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 نقل األكسجين
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 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الحديد 89
الحديد يساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز 

 المناعي.

ألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط ل
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز المناعي

 الحديد يساهم في خفض التعب واإلرهاق الحديد 90

قط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء ف
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تخفيض التعب واإلرهاق

 للحديد دور في عمليات انقسام الخلية. الحديد 91

عاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االد
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 انقسام الخلية

 الحديد 92
الحديد يساهم في التطور اإلدراكي الطبيعي 

 لألطفال

م هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدا
مصدر لعنصر )الحديد( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 انزيم الالكتيز 93
انزيم الالكتيز يحسن هضم الالكتوز لألفراد 

 صعوبة في هضم الالكتوز.الذين لديهم 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للمكمالت الغذائية التي تعطي 
(، ويجب وضع FCCوحدة كيميائية دولية ) 4500على األقل 

تعليمات االستهالك للفئة المستهدفة على كل وجبة محتوية على 
الالكتوز.  ويجب التوضيح للفئة المستهدفة أن تحمل الالكتوز 

يجب أن يأخذوا االستشارة من ذوي االختصاص  متغير وأنهم
 عن دور هذه المادة في النظام الغذائي.

 تحلل الالكتوز

 وزيولالالكت 94
وز يساهم في تسريع العبور يولالالكت

 المعوي.

غرام  10يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية المحتوية على 
ق وز في الحصة المحسوبة المفردة. وألجل تحقييولمن الالكت

صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على 
غرام مع الحصة  10الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

 وز لكل يوم.يولالمفردة من الالكت

 خفض فترة العبور المعوي.

 حمض اللينوليك 95
حمض اللينوليك يساهم في المحافظة على 

 المستويات الطبيعية للكوليسترول في الدم.

غرام  1,5استخدام هذا االدعاء لألغذية المحتوية على  يمكن
سعر  100غرام ولكل  100( لكل LAمن حمض اللينوليك )

حراري. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان 
 10أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

 ( يوميًا.LAغرام من )

المحافظة على تركيز الكوليسترول 
 الطبيعي في الدم

 بيئات الزبادي الحية 96
البيئات الحية في الزبادي أو األلبان المخمرة 
تحسن هضم الالكتوز في المنتج لألفراد 

 الذين لديهم صعوبة في هضم الالكتوز.

وألجل تحقيق صحة االدعاء، فإنه يجب أن يحتوي الزبادي أو 
رة حية وحدات تشكيل مستعم 108 األلبان المخمرة على األقل

 .Lactobacillus delbrueckii subspمن بكتيريا بادئ )
 تحسين هضم الالكتوز
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

bulgaricus and Streptococcus thermophiles لكل )
 غرام.

 المغنيسيوم 97
المغنيسيوم يساهم في خفض التعب 

 واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
غنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لعنصر )الم

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تخفيض التعب واإلرهاق

 المغنيسيوم 98
المغنيسيوم يساهم في موازنة العناصر 

 (.electrolyteالمعدنية )

التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية 
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 موازنة العناصر المعدنية

 المغنيسيوم 99
المغنيسيوم يساهم في التمثيل الغذائي 

 .الطبيعي المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي الطبيعي المنتج للطاقة

 المغنيسيوم 100
غنيسيوم يساهم في األداء الطبيعي للجهاز الم

 العصبي.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

وانقباض العضالت  صبيةاالشارات الع
 بما فيها عضلة القلب
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 المغنيسيوم 101
المغنيسيوم يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للعضلة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 

لـ )اسم  "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

وانقباض العضالت  االشارات العصبية
 بما فيها عضلة القلب

 المغنيسيوم 102
المغنيسيوم يساهم في التركيب الطبيعي 

 للبروتين.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
ي االدعاء مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له ف

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تركيب البروتين

 المغنيسيوم 103
 النفسي االستقرارالمغنيسيوم يساهم في 

 الطبيعي.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لعنصر )المغنيسيوم

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 النفسي الطبيعي االستقرارالمساهمة في 

 المغنيسيوم 104
المغنيسيوم يساهم في المحافظة على العظام 

 الطبيعية.

التي تعتبر على األقل  يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على العظام

المغنيسيوم يساهم في المحافظة على األسنان  المغنيسيوم 105
 الطبيعية.

خدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن است
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 المحافظة على األسنان
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الخلية. للمغنيسيوم دور في عملية إنقسام المغنيسيوم 106

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المغنيسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 انقسام الخلية

 المنغنيز 107
ثيل الغذائي الطبيعي المنغنيز يساهم في التم

 المنتج للطاقة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المنغنيز( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 منتج للطاقةالتمثيل الغذائي الطبيعي ال

 المنغنيز 108
المنغنيز يساهم في المحافظة على العظام 

 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المنغنيز( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2جدول رقم المعدن/المعادن(" في ال

 المحافظة على العظام

 المنغنيز 109
المنغنيز يساهم في التكوين الطبيعي لألنسجة 

 الضامة الطبيعية.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )المنغنيز( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

ر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصد
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التكوين الطبيعي لألنسجة 
 الضامة
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 المنغنيز 110
المنغنيز يساهم في حماية الخاليا من 

 األكسدة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
 مصدر لعنصر )المنغنيز( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي لألحماض الدهنية.

111 
بديل الوجبة للتحكم في 

 الوزن

استبدال وجبة واحدة يوميا بوجبة غذائية 
محدودة السعرات الحرارية مع بديل وجبة 

عد يساهم في الحفاظ على وزن الجسم ب
 فقدان الوزن.

ألجل تحقيق صحة االدعاء فإن الغذاء يجب أن يكون مطابق 
، وألجل تحقيق 3.2لمتطلبات الالئحة الفنية المذكورة في البند 

فعالية االدعاء فإن وجبة غذائية واحدة يجب استبدالها ببديل 
 وجبة يوميًا.

 المحافظة على الوزن بعد فقدان الوزن

112 
في بديل الوجبة للتحكم 

 الوزن

استبدال وجبتين يوميا بوجبة غذائية محدودة 
يساهم في  السعرات الحرارية مع بديل وجبة

 فقدان وزن الجسم.

ألجل تحقيق صحة االدعاء فإن الغذاء يجب أن يكون مطابق 
، وألجل تحقيق 3.2لمتطلبات الالئحة الفنية المذكورة في البند 
غذائيتين ببدائل وجبة فعالية االدعاء فإنه يجب استبدال وجبتين 

 يوميًا.

 تخفيض وزن الجسم

 اللحم أو السمك 113
اللحم أو السمك يساهم في تحسين امتصاص 
الحديد عندما تؤكل مع غيرها من األطعمة 

 التي تحتوي على الحديد

 50يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي يحتوي على األقل 
حدة، وألجل تحقيق غرام من اللحم أو السمك في الكمية الوا

صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على 
غرام على األقل من  50الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

اللحم أو السمك معًا مع الغذاء/األغذية التي تحتوي 
 الهيموجلوبين المرتبط بغير الحديد. 

التحسين من امتصاص الهيموجلوبين 
 المرتبط بغير الحديد 
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الميالتونين 114
االحساس الميالتونين يساهم في التخفيف من 

بأعراض ارهاق بعد السفر بسبب اختالف 
 التوقيت

يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي يحتوي على األقل 
محسوبة، وألجل تحقيق الحصة الملغرام ميالتونين في  0.5

 صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على
ملغرام على األقل  0.5الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

اليوم االول للسفر واأليام التي  فيوقت النوم  قبل ميالتونين
 تلي يوم السفر بعد الوصول إلى الوجهة المحددة.

االحساس بأعراض ارهاق التخفيف من 
 بعد السفر بسبب اختالف التوقيت.

 الميالتونين 115
في التقليل من الوقت الميالتونين يساهم 

 لنوم  المستغرق للخلود ل

 1يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي يحتوي على األقل 
محسوبة، وألجل تحقيق صحة الحصة الملغرام ميالتونين في 

االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة 
قل، ملغرام ميالتونين على األ 1المرجوة فإنه يجب استهالك 

 وقت النوم.قبل على أن يتم استهالكه 

 .لنومالمستغرق للخلود لالتقليل من الوقت 

 المولبيديوم 116
الموليبدينوم يساهم في التمثيل الغذائي 

 لالحماض االمينية الكبريتية الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
ا هو مشار له في االدعاء مصدر لعنصر )المولبيديوم( كم

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الطبيعي للحمض 
 األميني

117 
أرز الخميرة الحمراء 

(Monascus 
purpureous) 

من أرز الخميرة  (Monacolin Kمادة )
فاظ على مستوى الحمراء يساهم في الح

 وتركيز الكولسترول الضار في الدم 

 10يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي يمكن أن توفر 
( من االستهالك اليومي من أرز Monacolin Kملغرام )

الخميرة الحمراء. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 
يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب 

المحافظة على تراكيز الكوليسترول 
 منخفض الكثافة في الدم
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

( الناتجة من عملية Monacolin Kملغرام من ) 10هالك است
 تخمير أرز الخميرة الحمراء.

118 

األحماض الدهنية 
األحادية غير المشبعة 
و/ أو االحماض الدهنية 

 العديدة غير المشبعة

استبدال الدهون المشبعة بالدهون الغير 
في النظام الغذائي يساهم في الحفاظ  مشبعة

 على مستويات الكولسترول الطبيعية في الدم

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على كمية 
عالية من االحماض الدهنية غير المشبعة كما هو مشار له في 

 .2الدهون غير المشبعة( في الجدول رقم  )عاليةاالدعاء 

الحماض الدهنية استبدال مخاليط من ا
االحادية المشبعة الموجودة في األطعمة 
أو الوجبات الغذائية بمخاليط االحماض 
الدهنية العديدة غير المشبعة والمحافظة 
على مستوى وتركيز الكولسترول 

 منخفض الكثافة في الدم.

119 

األحماض الدهنية 
األحادية غير المشبعة 
و/ أو االحماض الدهنية 

 شبعةالعديدة غير الم

استبدال الدهون المشبعة بالدهون الغير 
مشبعة في النظام الغذائي أظهر أنه يخفض/ 

الدم، ارتفاع الكوليسترول  كوليستروليقلل 
يعتبر عامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب 

 التاجية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على كمية 
عة كما هو مشار له في عالية من االحماض الدهنية غير المشب

، يمكن 2الدهون غير المشبعة( في الجدول رقم  )عاليةاالدعاء 
 استخدام هذا اإلدعاء فقط للدهون والزيوت.

  

النياسين يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي  النياسين 120
 المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
تامين )النياسين( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لفي

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي الطبيعي المنتج للطاقة

 النياسين 121
النياسين يساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز 

 العصبي
ء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعا

 وظيفة الجهاز العصبيمصدر لفيتامين )النياسين( كما هو مشار له في االدعاء 
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"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 نفسي طبيعي استقرارالنياسين يساهم في  النياسين 122

ام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخد
مصدر لفيتامين )النياسين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 النفسي الطبيعي االستقرارالمساهمة في 

 النياسين 123
الحفاظ على األغشية  النياسين يساهم في

 المخاطية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )النياسين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

لمخاطية المحافظة على الجلد واالغشية ا
 الطبيعية

 النياسين 124
النياسين يساهم في الحفاظ على الجلد 

 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )النياسين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2ي الجدول رقم المعدن/المعادن(" ف

المحافظة على الجلد واالغشية المخاطية 
 الطبيعية

 النياسين 125
النياسين يساهم في التقليل من التعب 

 واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )النياسين( كما هو مشار له في االدعاء 

يتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الف
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تخفيض التعب واإلرهاق
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126 
الكربوهيدرات غير 

 القابلة للهضم

استهالك األطعمة / المشروبات التي تحتوي 
على )اسم جميع الكربوهيدرات غير القابلة 
للهضم المستخدمة( بدال من السكر يؤدي الى 

في الدم بعد  انخفاض ارتفاع السكر
استهالكهم مقارنة باألطعمة/المشروبات التي 

 تحتوي على السكر.

جل تحقيق صحة هذا االدعاء يلزم استبدال السكر في أل
األطعمة أو المشروبات بالكربوهيدرات غير القابلة للهضم، 
والتي ال يمكن هضمها أو امتصاصها في األمعاء الدقيقة 

ت تحتوي على كمية وبالتالي تكون االطعمة والمشروبا
منخفضة من السكر بحيث تكون على األقل كما هو مشار إليه 
في االدعاء منخفض )اسم المغذي( كما هو مدرج في الجدول 

 2رقم 

  

127 
الكربوهيدرات غير 

 القابلة للتخمر

استهالك األطعمة / المشروبات التي تحتوي 
على )اسم جميع الكربوهيدرات غير القابلة 

تخدمة( بدال من الكربوهيدرات للتخمر المس
نسبة القابلة للتخمر يساهم في المحافظة على 

 األسنان.المعادن ب

جل تحقيق صحة هذا االدعاء يلزم استبدال الكربوهيدرات أل
القابلة للتخمر* في األطعمة أو المشروبات بالكربوهيدرات 
غير القابلة للتخمر** بكمية لالستهالك في الغذاء أو 

خالل  5.7لى أال تكون درجة الحموضة أقل من المشروبات ع
 دقيقة بعد االستهالك. 30االستهالك أو بعد 

  

 جلوكان الشوفان-بيتا 128

خفض/تقليل  الشوفان علىجلوكان -أثبت بيتا
الكوليسترول في الدم. الكوليسترول المرتفع 
يعتبر عامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب 

 التاجية.

بالمعلومات التي توضح بإن االستفادة  تزويد المستهلكين جبي
غرام من بيتا جلوكان  3المؤثرة يتحصل عليها باستهالك 

الشوفان يوميًا. يمكن استخدام هذا االدعاء لألغذية التي تعطي 
 القمح لكل حصة محسوبة. غرام من بيتا جلوكان 1على األقل 

  

 ألياف حبوب الشوفان 129
ادة كمية ألياف حبوب الشوفان تساهم في زي

 البراز

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على كمية 
 )عاليعالية من هذه األلياف كما هو مشار له في االدعاء 

 .2األلياف( في الجدول رقم 
 زيادة حجم البراز
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 حمض األوليك 130

استبدال الدهون المشبعة في النظام الغذائي 
لحفاظ مع الدهون غير المشبعة يسهم في ا

على مستويات الكوليسترول الطبيعية في 
 الدم. حمض األوليك هو دهن غير مشبع.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للغذاء المحتوي على كمية 
عالية من االحماض الدهنية غير المشبعة كما هو مشار إليه 

 .2الدهون غير المشبعة( في جدول رقم  )عاليةفي االدعاء 

الكوليسترول  المحافظة على تراكيز
 منخفض الكثافة في الدم

131 
زيت الزيتون عديد 

 الفينوالت
يساهم في  زيت الزيتون عديد الفينوالت

 حماية الدهون في الدم من األكسدة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لزيت الزيتون المحتوي على 
ومشتقاته مثل  hydroxytyrosolملغرام من  5االقل 

(oleuropein complex and tyrosol لكل )غرام من  20
زيت الزيتون. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 
يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب 

 غرام من زيت الزيتون يوميًا. 20استهالك 

حماية جزيئات الكوليسترول منخفض 
 الكثافة من التضرر باألكسدة

البانتوثينيك يساهم في التمثيل الغذائي  حمض البانتوثينيك 132
 الطبيعي المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )حمض البانتوثينيك( كما هو مشار له في 
االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ 

 .2ول رقم )اسم المعدن/المعادن(" في الجد

 التمثيل الغذائي المنتج للطاقة

 حمض البانتوثينيك 133
حمض البانتوثنيك يساهم في األداء العقلي 

 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )حمض البانتوثينيك( كما هو مشار له في 

مينات( و/أو مصدر لـ االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتا
 .2)اسم المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 األداء العقلي
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 حمض البانتوثينيك 134

حمض البانتوثنيك يساهم في التخليق 
الطبيعي والتمثيل الغذائي لهرمونات 
الستيرويد، وفيتامين )د( وبعض الناقالت 

 العصبية

على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر 
مصدر لفيتامين )حمض البانتوثينيك( كما هو مشار له في 
االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ 

 .2)اسم المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

التكوين والتمثيل الغذائي لهرمونات 
الستيرويد وفيتامين )د( وبعض الناقالت 

 العصبية

 يكحمض البانتوثين 135
حمض البانتوثنيك يساهم في التقليل من 

 التعب واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )حمض البانتوثينيك( كما هو مشار له في 
االدعاء "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ 

 .2 )اسم المعدن/المعادن(" في الجدول رقم

 تخفيض التعب واإلرهاق

استهالك البكتين مع الوجبة يساهم في الحد  البكتين 136
 من ارتفاع السكر في الدم بعد تلك الوجبة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي يحتوي على األقل 
غرام بكتين في الكمية الواحدة، وألجل تحقيق صحة  10

نه للحصول على الفائدة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أ
غرام بكتين كجزء من  10المرجوة فإنه يجب استهالك 

الوجبة. كتابة التحذير الخاص باالختناق لمن لديهم صعوبة 
البلع أو عند تناول كمية غير كافية من السوائل. مع التوصية 
باستهالك كميه كافية من الماء لضمان وصول المادة إلى 

 المعدة.

جلوكوز )سكر( الدم  التقليل من ارتفاع
 بعد الوجبة

 البكتين 137
يساهم البكتين في الحفاظ على مستويات 

 الكوليسترول الطبيعية في الدم

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي يحتوي على األقل 
غرام بكتين في الكمية الواحدة، وألجل تحقيق صحة االدعاء  6

على الفائدة المرجوة للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول 

رول في المحافظة على تراكيز الكوليست
 الدم
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غرام بكتين كجزء من الوجبة. كتابة  6فإنه يجب استهالك 
التحذير الخاص باالختناق لمن لديهم صعوبة البلع أو عند 
تناول كمية غير كافية من السوائل. مع التوصية باستهالك 

 كميه كافية من الماء لضمان وصول المادة إلى المعدة.

 الفوسفور 138
الفوسفور يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الفوسفور( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2ن(" في الجدول رقم المعدن/المعاد

 التمثيل الغذائي المنتج للطاقة

 الفوسفور له دور وظيفي في أغشية الخاليا الفوسفور 139

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الفوسفور( كما هو مشار له في االدعاء 

لـ )اسم  "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة أغشية الخاليا

 الفوسفور 140
الفوسفور يساهم في الحفاظ على عظام 

 طبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الفوسفور( كما هو مشار له في االدعاء 

نات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامي
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على العظام واالسنان

الفوسفور يساهم في الحفاظ على األسنان  الفوسفور 141
 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الفوسفور( كما هو مشار له في االدعاء 

ر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصد
 المحافظة على العظام واالسنان
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 الفوسفور 142
الفوسفور ضروري للنمو والتطور الطبيعي 

 لعظام األطفال.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
ور( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لعنصر )الفوسف

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

  

143 
ستيرول النبات / 

 استرات ستانول النباتية

ثبت أن استرات ستانول النباتية تعمل على 
خفض نسبة الكولسترول في الدم، ارتفاع 

لدم يعتبر عامل خطورة الكوليسترول في ا
 لإلصابة بأمراض القلب التاجية.

ألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 
 3-1,5للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

غرام ستيرول النبات/ ستانول. يمكن اإلشارة إلى أن حجم 
ء التأثير فقط لألغذية ضمن الفئات التالية: الدهون الصفرا

القابلة للدهن ومنتجات األلبان والمايونيز وصلصات السلطة، 
% فإن من األغذية 10% إلى 7عند االشارة الى التأثير فإن 

غرام من االحتياج اليومي، أو المدى  2.4 – 1.5توفر 
غرام من  3 – 2.5" لألغذية التي توفر 12.5 -% 10"

صول على االحتياج اليومي لستانول النبات ويجب بيان أنه للح
 أسابيع. 3-2الفائدة المرجوة فإنه يجب االستهالك لمدة 

  

 ستيرول وستانول النبات 144
ستيرول وستانول النبات يساهمان في 
الحفاظ على المستويات الطبيعية 

 للكوليسترول في الدم

ألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 
غرام  0.8ب استهالك للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يج

 ستيرول/ ستانول يوميًا.

الحفاظ على التركيز الطبيعي 
 للكوليسترول في الدم
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145 

ستيرول النبات: 
الستيرول المستخرج من 
النباتات، الحرة أو 
المجمعة مع األحماض 
الدهنية ذو درجة 

 غذائية.

ثبت أن ستيرول النبات تعمل على خفض 
ع نسبة الكولسترول في الدم، ارتفا

الكوليسترول في الدم يعتبر عامل خطورة 
 لإلصابة بأمراض القلب التاجية.

ألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 
 3-1,5للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

غرام ستيرول النبات/ ستانول. يمكن اإلشارة إلى أن حجم 
لية: الدهون الصفراء التأثير فقط لألغذية ضمن الفئات التا

القابلة للدهن ومنتجات األلبان والمايونيز وصلصات السلطة، 
% فإن من األغذية 10% إلى 7عند االشارة الى التأثير فإن 

غرام من االحتياج اليومي، أو المدى  2.4 – 1.5توفر 
غرام احتياج  3 – 2.5" لألغذية التي توفر 12.5 -% 10"

ان أنه للحصول على الفائدة يومي ستانول النبات ويجب بي
 أسابيع. 3-2المرجوة فإنه يجب االستهالك لمدة 

  

 البوتاسيوم 146
البوتاسيوم يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجهاز العصبي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )البوتاسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز العضلي والعصبي

البوتاسيوم يساهم في وظيفة العضالت  البوتاسيوم 147
 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مشار له في االدعاء مصدر لعنصر )البوتاسيوم( كما هو 

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز العضلي والعصبي
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 البوتاسيوم 148
البوتاسيوم يساهم في المحافظة على ضغط 

 الدم الطبيعي

قل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األ
مصدر لعنصر )البوتاسيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 ضغط الدم

 البروتين يساهم في نمو كتلة العضالت البروتين 149
قل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األ

مصدر للبروتين كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
 .2للبروتين" في الجدول رقم 

 نمو أو المحافظة على الكتلة العضلية

 البروتين 150
البروتين يساهم في الحفاظ على كتلة 

 العضالت

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
االدعاء "مصدر  مصدر للبروتين كما هو مشار له في

 .2للبروتين" في الجدول رقم 
 نمو أو المحافظة على الكتلة العضلية

 البروتين 151
يساهم في الحفاظ على عظام  البروتين
 طبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر للبروتين كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

 .2رقم للبروتين" في الجدول 
 المحافظة على العظام الطبيعية

 البروتين 152
البروتين ضروري للنمو والتطور الطبيعي 

 لعظام األطفال.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر للبروتين كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

 .2للبروتين" في الجدول رقم 
  

 النشا المقاوم 153
تبدال النشا القابل للهضم مع النشا المقاوم اس

في وجبة يساهم في الحد من ارتفاع السكر 
 في الدم بعد تلك وجبة.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تم استبدال النشا 
القابل للهضم بالنشا المقاوم بحيث أن المحتوى النهائي من 

 نشا.% من إجمالي ال14النشا المقاوم ال يقل عن 

التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم 
 بعد الوجبة
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154 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
الريبوفالفين يساهم في التمثيل الغذائي 

 الطبيعي المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 

مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المساهمة في التمثيل الغذائي المنتج للطاقة

155 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
الريبوفالفين يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجهاز العصبي

عتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي ت
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المحافظة على الوظيفة الطبيعية للجهاز 
 العصبي

156 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
لحفاظ على األغشية الريبوفالفين يساهم في ا

 المخاطية الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

واالغشية المخاطية  المحافظة على الجلد
 الطبيعية

157 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
الريبوفالفين يساهم في الحفاظ على خاليا 

 الدم الحمراء الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 

الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم الفيتامين/
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المحافظة على خاليا الدم الحمراء 
 الطبيعية

ريبوفالفين فيتامين )ب  158
2) 

الريبوفالفين يساهم في الحفاظ على الجلد 
 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لفيتامين )

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

المحافظة على الجلد واالغشية المخاطية 
 الطبيعية
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159 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
الريبوفالفين يساهم في الحفاظ على حاسة 

 النظر الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على النظر الطبيعي

160 
 ريبوفالفين فيتامين )ب

2) 
الريبوفالفين يساهم في التمثيل الغذائي 

 للحديد

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 همة في التمثيل الغذائي للحديدالمسا

161 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
الريبوفالفين يساهم في حماية الخاليا من 

 االكسدة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء 

و/أو مصدر لـ )اسم  "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات(
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

حماية الحمض النووي والبروتينات 
 والدهون من التضرر باألكسدة

162 
ريبوفالفين فيتامين )ب 

2) 
الريبوفالفين يساهم في التقليل من التعب 

 واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
امين )الريبوفالفين( كما هو مشار له في االدعاء مصدر لفيت

"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التقليل من التعب واإلرهاق
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وظيفة أداء الألياف الجاودار تساهم في  ألياف الجاودار 163
 ألمعاءلالطبيعية 

عاء فقط لألغذية المحتوية على كمية يمكن استخدام هذا االد
 )عاليعالية من هذه األلياف كما هو مشار له في االدعاء 

 .2األلياف( في الجدول رقم 
 تغير في وظيفة األمعاء

 السيلينيوم 164
السيلينيوم يساهم في تكوين الحيوانات 

 المنوية الطبيعية

األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على 
مصدر لعنصر )السيلينيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تكوين الحيوانات المنوية

 السيلينيوم 165
السيلينيوم يساهم في الحفاظ على الشعر 

 الطبيعي

قط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء ف
مصدر لعنصر )السيلينيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على الشعر الطبيعي

 السيلينيوم 166
السيلينيوم يساهم في الحفاظ على األظافر 

 بيعيةالط

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )السيلينيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على األظافر الطبيعية

 السيلينيوم 167
يوم يساهم في الوظيفة الطبيعية السيلين

 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )السيلينيوم( كما هو مشار له في االدعاء 
"مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

لوظيفة الطبيعية للجهاز المحافظة على ا
 المناعي
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 السيلينيوم 168
السيلينيوم يساهم في وظيفة الغدة الدرقية 

 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )السيلينيوم( كما هو مشار له في االدعاء 

سم "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )ا
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الغدة الدرقية

 السيلينيوم 169
السيلينيوم يساهم في حماية الخاليا من 

 االكسدة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )السيلينيوم( كما هو مشار له في االدعاء 

مينات( و/أو مصدر لـ )اسم "مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتا
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

حماية الحمض النووي والبروتينات 
 والدهون من التضرر باألكسدة

 ألياف سكر البنجر 170
ألياف سكر البنجر تساهم في زيادة حجم 

 البراز

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على كمية 
 )عاليف كما هو مشار له في االدعاء عالية من هذه األليا

 .2األلياف( في الجدول رقم 
  

171 

المحليات )بدائل السكر 
زايلتول، (: المكثفة

مانيتول،  سوربيتول،
ماليتول، الكتيتول، 

اريثريتول،  ايسومولت،
سكرولوز، بولي 
دكستروز، دي تاقاتوز، 

 ايسومالتولز

استهالك األطعمة / المشروبات التي تحتوي 
 السكر يساهم"اسم بديل السكر" بدال من  على

األسنان. نسبة المعادن بفي المحافظة على 
دي تاقاتوز، ايسومالتولز يجب  حالة،*في 

 قراءة "السكريات األخرى"

من أجل تحقيق صحة هذا االدعاء يلزم استبدال السكر في 
األطعمة أو المشروبات )والذي يقلل درجة الحموضة إلى أقل 

ئل السكر مثل: المحليات المكثفة، زايلتول، ( ببدا5.7من 
سوربيتول، ماليتول، الكتيتول، ايسومولت، سكرولوز، بولي 
دكستروز، دي تاقاتوز، ايسومالتولز أو خليط منهم في كمية 
لالستهالك في الغذاء أو المشروبات على أال تكون درجة 

دقيقة بعد  30خالل االستهالك أو بعد  5.7الحموضة أقل من 
 ستهالك.اال

األسنان من نسبة المعادن بالمحافظة على 
 خالل التقليل من نزع المعادن من األسنان 
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172 

المحليات )بدائل السكر 
زايلتول، (: المكثفة

مانيتول،  سوربيتول،
ماليتول، الكتيتول، 

اريثريتول،  ايسومولت،
سكرولوز، بولي 
دكستروز، دي تاقاتوز، 

 ايسومالتولز

المشروبات التي تحتوي استهالك األطعمة / 
على >اسم بديل السكر< بدال من السكر 
يؤدي الى انخفاض ارتفاع السكر في الدم 
بعد استهالكهم مقارنة باألطعمة/المشروبات 

دي  حالة،التي تحتوي على السكر.  *في 
تاقاتوز، ايسومالتولز يجب قراءة "السكريات 

 األخرى"

دال السكر في من أجل تحقيق صحة هذا االدعاء يلزم استب
األطعمة أو المشروبات ببدائل السكر مثل: المحليات المكثفة، 
زايلتول، سوربيتول، ماليتول، الكتيتول، ايسومولت، 
سكرولوز، بولي دكستروز، دي تاقاتوز، ايسومالتولز أو خليط 
منهم وبالتالي تكون االطعمة والمشروبات تحتوي على كمية 

األقل كما هو مشار إليه منخفضة من السكر بحيث تكون على 
في االدعاء منخفض )اسم المغذي( كما هو مدرج في الجدول 

وفي حالة دي تاقاتوز وايسومالتولز فإنه يلزم أن  2رقم 
يستبدل بكمية متساوية من السكريات االخرى وبنفس النسبة 
كما هو مشار إليه في االدعاء "كمية أقل من )اسم المادة 

 2 المغذية(" في الجدول رقم

التقليل من ارتفاع جلوكوز )سكر( الدم 
 بعد الوجبة

 العلكة الخالية من السكر 173
العلكة الخالية من السكر تساهم في الحفاظ 

 األسنانب نسبة المعادنعلى 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للعلكة التي تتوافق شروط 
استخدامها لالدعاء التغذوي "خال من السكر" كما هو مدرج في 

. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 2ول رقم جد
يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب المضغ 

 دقيقة بعد األكل أو الشرب.  20لمدة 

 األسناننسبة المعادن بالمحافظة على 

 العلكة الخالية من السكر 174
العلكة الخالية من السكر تساهم في إزالة 

 )ترسبات األسنان(.اللويحة السنية 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للعلكة التي تتوافق شروط 
استخدامها لالدعاء التغذوي "خال من السكر" كما هو مدرج في 

. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 2جدول رقم 
 إزالة اللويحة السنية )ترسبات األسنان(
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يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب المضغ 
 أو الشرب. دقيقة بعد األكل  20لمدة 

العلكة الخالية من السكر تساهم في التقليل  العلكة الخالية من السكر 175
 من جفاف الفم

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للعلكة التي تتوافق شروط 
استخدامها لالدعاء التغذوي "خال من السكر" كما هو مدرج في 

يجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على . و2الجدول رقم 
الفائدة المرجوة فإنه يجب استخدام العلكة عند اإلحساس بجفاف 

 الفم

 التقليل من جفاف الفم

 العلكة الخالية من السكر 176

العلكة الخالية من السكر تساعد على منع 
تكون اللويحة السنية )ترسبات األسنان(. 

ابة اللويحة السنية عامل خطورة لإلص
 بتسوس األسنان.

ألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 
 3إلى  2للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب المضغ لمدة 

دقيقة بعد األكل أو  20غرام من العلكة الخالية من السكر لمدة 
 الشرب.

  

 العلكة الخالية من السكر 177

ليل العلكة الخالية من السكر تساعد في تق
نزع المعادن من األسنان. نزع معادن 

خطورة لإلصابة بتسوس  األسنان عامل
 األسنان.

ألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه 
 3إلى  2للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب المضغ لمدة 

دقيقة بعد األكل أو  20غرام من العلكة الخالية من السكر لمدة 
 الشرب.

  

178 
العلكة الخالية من السكر 

 مع الكاربامايد

العلكة الخالية من السكر مع الكاربامايد 
 باألحماضتساعد على منع تبقع األسنان 

أفضل من العلكة الخالية من السكر بدون 
 الكاربامايد

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط للعلكة التي تتوافق شروط 
ر" كما هو مدرج في استخدامها لالدعاء التغذوي "خال من السك

. من أجل تحقيق صحة هذا االدعاء فإن كل 2الجدول رقم 
 20قطعة علكة خالية من السكر يجب أن تحتوي على األقل 

 إزالة اللويحة السنية )ترسبات األسنان(
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

مليغرام كاربومايد. وألجل تحقيق صحة االدعاء للمستهلك فإنه 
يجب بيان أنه للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب المضغ 

 و الشرب.دقيقة بعد األكل أ 20لمدة 

 الثيامين 179
الثيامين يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )الثيامين( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

مينات( و/أو مصدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتا
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي المنتج للطاقة

 الثيامين 180
الثيامين يساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز 

 العصبي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
دعاء "مصدر مصدر لفيتامين )الثيامين( كما هو مشار له في اال

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز العصبي

 الثيامين 181
نفسي ال االستقرارالثيامين يساهم في 

 طبيعيال

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
ا هو مشار له في االدعاء "مصدر مصدر لفيتامين )الثيامين( كم

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 النفسي الطبيعي االستقرارالمساهمة في 

 الثيامين يساهم في وظائف القلب الطبيعية الثيامين 182

ألقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على ا
مصدر لفيتامين )الثيامين( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة القلب
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 فيتامين )أ( 183
الغذائي فيتامين )أ( يساهم في عملية التمثيل 

 للحديد

غذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لأل
مصدر لفيتامين )أ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي للحديد

 فيتامين )أ( 184
فيتامين )أ( يساهم في الحفاظ على األغشية 

 المخاطية الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )أ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المحافظة على الجلد واالغشية المخاطية 
 الطبيعية

 فيتامين )أ( 185
فيتامين )أ( يساهم في الحفاظ على الجلد  

 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )أ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

واالغشية المخاطية المحافظة على الجلد 
 الطبيعية

 فيتامين )أ( 186
فيتامين )أ( يساهم في الحفاظ على الرؤية 

 والنظر الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )أ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2لمعدن/المعادن(" في الجدول رقم ا

 المحافظة على النظر الطبيعي

فيتامين )أ( يساهم في الوظيفة الطبيعية  فيتامين )أ( 187
 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )أ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 

الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم )اسم الفيتامين/

المحافظة على الوظيفة الطبيعية للجهاز 
 المناعي
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 فيتامين )أ( 188
فيتامين )أ( له دور في عملية تخصيص 

 cellالخلية / واالختالف )
specialisation) 

قل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األ
مصدر لفيتامين )أ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 انقسام الخلية

 (12فيتامين )ب  189
( يساهم في التمثيل الغذائي 12فيتامين )ب 

 الطبيعي المنتج للطاقة

ء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعا
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي المنتج للطاقة

 (12فيتامين )ب  190
بيعية ( يساهم في الوظيفة الط12فيتامين )ب 

 للجهاز العصبي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

النفسي والعصبي  االستقرارالمساهمة في 
 عيالطبي

 (12فيتامين )ب  191
( يساهم في التمثيل الغذائي 12فيتامين )ب 

الطبيعي للحمض االميني الهيموسستين 
(homocysteine) 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

أو مصدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
للحمض االميني الهيموسستين 

(homocysteine) 
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 (12فيتامين )ب  192
 االستقرار( يساهم في 12فيتامين )ب 

 طبيعيالنفسي ال

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12در لفيتامين )ب مص

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

النفسي والعصبي  االستقرارالمساهمة في 
 الطبيعي

 (12فيتامين )ب  193
( يساهم في تكوين خاليا الدم 12فيتامين )ب 

 الحمراء الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تكوين خاليا الدم الحمراء

 (12فيتامين )ب  194
ساهم في الوظيفة الطبيعية ( ي12فيتامين )ب 

 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز المناعي

 (12فيتامين )ب  195
( يساهم في التقليل من 12فيتامين )ب 

 التعب واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2رقم المعدن/المعادن(" في الجدول 

 التقليل من التعب واإلرهاق

( له دور في عملية انقسام 12فيتامين )ب  (12فيتامين )ب  196
 الخاليا

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 12مصدر لفيتامين )ب 

سم لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )ا
 انقسام الخلية
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 (6فيتامين )ب  197
( يساهم في التكوين الطبيعي 6فيتامين )ب 

 (cysteineللحمض األميني السيستين )

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم لـ 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التكوين الطبيعي للحمض 
 (cysteineاألميني السيستين )

 (6فيتامين )ب  198
( يساهم في التمثيل الغذائي 6فيتامين )ب 

 الطبيعي المنتج للطاقة

ية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذ
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي المنتج للطاقة

 (6فيتامين )ب  199
( يساهم في الوظيفة الطبيعية 6فيتامين )ب 

 لعصبيللجهاز ا

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز العصبي

 (6فيتامين )ب  200
م في التمثيل الغذائي ( يساه6فيتامين )ب 

الطبيعي للحمض االميني الهيموسستين 
(homocysteine) 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2رقم المعدن/المعادن(" في الجدول 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
للحمض األميني الهيموسستين 

(homocysteine) 
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 (6فيتامين )ب  201
( يساهم في التمثيل الغذائي 6فيتامين )ب 

 للبروتين والجاليكوجين

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
في االدعاء "مصدر  ( كما هو مشار له6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي للبروتين والجاليكوجين

 االستقرار النفسي( يساهم في 6فيتامين )ب  (6فيتامين )ب  202

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 االستقرار النفسيالمساهمة في 

 (6فيتامين )ب  203
( يساهم في التكوين الطبيعي 6فيتامين )ب 

 خاليا الدم الحمراء

ا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذ
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تكوين خاليا الدم الحمراء

 (6فيتامين )ب  204
بيعية ( يساهم في الوظيفة الط6فيتامين )ب 

 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز المناعي

( يساهم في التقليل من التعب 6تامين )ب في (6فيتامين )ب  205
 واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 واإلرهاق التقليل من التعب
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 (6فيتامين )ب  206
( يساهم في تنظيم النشاط 6فيتامين )ب 

 الهرموني

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 6مصدر لفيتامين )ب 

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2دول رقم المعدن/المعادن(" في الج

 تنظيم النشاط الهرموني

 فيتامين )ج( 207
فيتامين )ج( يساهم في الحفاظ على الوظيفة 
الطبيعية للجهاز المناعي أثناء وبعد ممارسة 

 التمارين الرياضية المكثفة )القوية(

ملغرام  200يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي توفر 
، وألجل تحقيق صحة فيتامين )ج( من االستهالك اليومي

االدعاء للمستهلك فإنه يجب بيان أنه للحصول على الفائدة 
ملغرام من فيتامين )ج(  200المرجوة فإنه يجب استهالك 

 باإلضافة إلى االستهالك اليومي الموصى به من فيتامين )ج(.

وظيفة الجهاز المناعي خالل وبعد 
 التمارين الرياضية المكثفة )القوية(

 ن )ج(فيتامي 208
فيتامين )ج( يساهم في التكوين الطبيعي 
للكوالجين والذي يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 لألوعية الدموية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 

م )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اس
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الطبيعي تكوين الكوالجين

 فيتامين )ج( 209
فيتامين )ج( يساهم في التكوين الطبيعي 
للكوالجين والذي يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للعظام

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
االدعاء "مصدر لـ  مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الطبيعي تكوين الكوالجين
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 فيتامين )ج( 210
فيتامين )ج( يساهم في التكوين الطبيعي 
للكوالجين والذي يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للغضروف

ألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط ل
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الطبيعي تكوين الكوالجين

 فيتامين )ج( 211
فيتامين )ج( يساهم في التكوين الطبيعي 

ساهم في الوظيفة الطبيعية للكوالجين والذي ي
 للثة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الطبيعي تكوين الكوالجين

 ن )ج(فيتامي 212
فيتامين )ج( يساهم في التكوين الطبيعي 
للكوالجين والذي يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجلد

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2لمعادن(" في الجدول رقم المعدن/ا

 الطبيعي تكوين الكوالجين

 فيتامين )ج( 213
فيتامين )ج( يساهم في التكوين الطبيعي 
للكوالجين والذي يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 لألسنان

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
"مصدر لـ مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء 

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الطبيعي تكوين الكوالجين

فيتامين )ج( يساهم في التمثيل الغذائي  فيتامين )ج( 214
 الطبيعي المنتج للطاقة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
امين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ مصدر لفيت

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 المساهمة في التمثيل الغذائي المنتج للطاقة
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 فيتامين )ج( 215
فيتامين )ج( يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجهاز العصبي

عاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االد
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز العصبي

 فيتامين )ج( 216
نفسي ال االستقرارفيتامين )ج( يساهم في 

 طبيعيال

ن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمك
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 النفسي الطبيعي االستقرارالمساهمة في 

 فيتامين )ج( 217
اهم في الوظيفة الطبيعية فيتامين )ج( يس
 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

عية للجهاز المحافظة على الوظيفة الطبي
 المناعي

 فيتامين )ج( 218
فيتامين )ج( يساهم في حماية الخاليا من 

 األكسدة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2في الجدول رقم المعدن/المعادن(" 

حماية الحمض النووي والبروتينات 
 والدهون من التضرر باألكسدة
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 فيتامين )ج( 219
فيتامين )ج( يساهم في التقليل من التعب 

 واإلرهاق

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 

لفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم )اسم ا
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التقليل من التعب واإلرهاق

 فيتامين )ج( 220
الصورة فيتامين )ج( يساهم في تجديد 

 reducedفيتامين )هـ( "  المختزلة من
form of vitamin E" 

األقل  يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 من فيتامين )هـ( الصورة المختزلةتجديد 

 يزيد من امتصاص الحديد Cفيتامين  فيتامين )ج( 221

لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط 
مصدر لفيتامين )ج( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

امتصاص الحديد غير المرتبط 
 (non-heam ironبالهيموجلوبين )

 فيتامين )د( 222
امتصاص / استخدام فيتامين )د( يساهم في 

 الكالسيوم والفوسفور

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

لفوسفور امتصاص واستخدام الكالسيوم وا
والمحافظة على تراكيز الكالسيوم الطبيعية 

 في الدم

فيتامين )د( يساهم في الحفاظ على  فيتامين )د( 223
 المستويات الطبيعية للكالسيوم في الدم

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 

م الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم )اس

امتصاص واستخدام الكالسيوم والفوسفور 
والمحافظة على تراكيز الكالسيوم الطبيعية 

 في الدم
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 فيتامين )د( 224
فيتامين )د( يساهم في الحفاظ على العظام 

 الطبيعية

ألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط ل
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على العظام واألسنان

 فيتامين )د( 225
فيتامين )د( يساهم في الحفاظ على الوظيفة 

 للعضالتالطبيعية 

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة العضالت الطبيعية

 فيتامين )د( 226
في الحفاظ على األسنان  فيتامين )د( يساهم

 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على األسنان واألسنان

 فيتامين )د( 227
فيتامين )د( يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجهاز المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي 
 واالستجابة لاللتهابات
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 فيتامين )د( له دور في عملية انقسام الخلية فيتامين )د( 228

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لفيتامين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 

أو مصدر لـ )اسم )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 انقسام الخلية

 فيتامين )د( 229

فيتامين )د( يساعد في تقليل خطورة 
 االستقرارالمرتبط بعدم  بالسقوطاإلصابة 

الموضعي وضعف العضالت، السقوط يعتبر 
عامل خطورة لإلصابة بكسور العظام عند 

 و أكثرعامًا أ 60الرجال والنساء في عمر 

هذا االدعاء فقط للمكمالت الغذائية التي تعطي  استخداميمكن 
غرام من فيتامين )د( في الحصة اليومية.  15على األقل 

ويجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة 
غرام من فيتامين )د( يوميًا من جميع  20فإنه يجب استهالك 

اف لها فيتامين )د( فإنه المصادر، وللمكمالت الغذائية المض
يمكن استخدام اإلدعاء فقط لمن يستهدفون الرجال والنساء 

  عامًا أو أكثر. 60بعمر 

 فيتامين )د( 230
فيتامين )د( يساهم في الوظيفة الطبيعية 

 للجهاز المناعي لألطفال

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
ما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ مصدر لفيتامين )د( ك

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
  .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

فيتامين )د( ضروري للنمو والتطور  فيتامين )د( 231
 الطبيعي لعظام األطفال.

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
ين )د( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ مصدر لفيتام

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 فيتامين )هـ( 232
فيتامين )هـ( يساهم في حماية الخاليا من 

 األكسدة

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
امين )هـ( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ مصدر لفيت

)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

حماية الحمض النووي والبروتينات 
 والدهون من التضرر باألكسدة

 فيتامين )ك( 233
فيتامين )ك( يساهم في تخثر الدم بشكل 

 طبيعي

ذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام ه
مصدر لفيتامين )ك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 تخثر الدم

 فيتامين )ك( 234
فيتامين )ك( يساهم في الحفاظ على العظام 

 الطبيعية

استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل  يمكن
مصدر لفيتامين )ك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر لـ 
)اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على العظام

 الجوز 235
الجوز يساهم في تحسين مرونة األوعية 

 مويةالد

 30يمكن استخدام هذا اإلدعاء فقط لألغذية التي تحتوي على 
غرام من الجوز. وألجل تحقيق صحة اإلدعاء، فإنه يجب 
التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه 

 غرام من الجوز في اليوم. 30يجب استهالك كمية 

تحسين توسع األوعية المعتمد على 
 البطانة

الماء يساهم في الحفاظ على الوظائف البدنية  هالميا 236
 واإلدراكية الطبيعية

ألجل تحقيق صحة اإلدعاء، فإنه يجب التوضيح للمستهلك أنه 
لتر  2وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك كمية 

من الماء في اليوم من جميع المصادر. يمكن استخدام هذا 

المحافظة على الوظائف البدنية واإلدراكية 
 الطبيعية
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

للوائح الفنية الخليجية ذات  اإلدعاء فقط في المياه المطابقة
 العالقة.

الماء يساهم في الحفاظ على درجة حرارة  المياه 237
 الجسم الطبيعية

ألجل تحقيق صحة اإلدعاء، فإنه يجب التوضيح للمستهلك أنه 
لتر  2وللحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك كمية 

من الماء في اليوم من جميع المصادر. يمكن استخدام هذا 
اإلدعاء فقط في المياه المطابقة للوائح الفنية الخليجية ذات 

 العالقة.

 المحافظة على درجة الجسم الطبيعية

ألياف نخالة القمح تساهم في تسريع عبور  ألياف نخالة القمح 238
 الغذاء في األمعاء

عاء فقط في األغذية عالية المحتوى من يمكن استخدام هذا االد
هذا النوع من األلياف كما هو مشار له في االدعاء "عالي 

. وألجل تحقيق صحة اإلدعاء، فإنه 2األلياف" في الجدول رقم 
يجب التوضيح للمستهلك أنه وللحصول على الفائدة المرجوة 

غرام من ألياف نخالة القمح في  10فإنه يجب استهالك كمية 
 م على األقل.اليو

 تقليل وقت العبور المعوي

 ألياف نخالة القمح 239
ألياف نخالة القمح تساهم في زيادة حجم 

 البراز

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية المحتوية على كمية 
عالية من هذه األلياف كما هو مشار له في االدعاء )عالي 

 2األلياف( في الجدول رقم 
 زيادة حجم البراز

 الزنك 240
الزنك يساهم في التركيب الطبيعي للحمض 

 النووي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 النووي وانقسام الخلية تركيب الحمض
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الزنك 241
الزنك يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

التوازن الحامضي والقاعدي المعتمد على 
 القلوي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

و/أو مصدر لـ )اسم  لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات(
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

التمثيل الغذائي الطبيعي المعتمد على 
 التوازن الحامضي والقاعدي القلوي

 الزنك 242
الزنك يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 للكربوهيدرات

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
زنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر مصدر لعنصر )ال

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
 للكربوهيدرات

 الزنك 243
الزنك يساهم في الوظائف اإلدراكية 

 الطبيعية

ية التي تعتبر على األقل يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذ
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الوظيفة اإلدراكية

 الزنك يساعد على الخصوبة واإلنجاب الزنك 244

التي تعتبر على األقل  يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الخصوبة واإلنجاب
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الزنك 245
الزنك يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 (macronutrientللمغذيات الصغرى )

مكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل ي
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

المساهمة في التمثيل الغذائي الطبيعي 
 للمغذيات الصغرى

 الزنك 246
زنك يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي ال

 لألحماض الدهنية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

ى تراكيز هرمون المحافظة عل
 التيستوستيرون في الدم

 الزنك 247
الزنك يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي 

 لفيتامين )أ(

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

م لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اس
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 التمثيل الغذائي الطبيعي لفيتامين )أ(

 الزنك يساهم في التركيب الطبيعي للبروتين الزنك 248

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 

امينات( و/أو مصدر لـ )اسم لـ )اسم الفيتامين/الفيت
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المساهمة في التركيب الطبيعي للبروتين

الزنك يساهم في الحفاظ على العظام  الزنك 249
 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
در مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مص

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 المحافظة على العظام
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الزنك يساهم في الحفاظ على الشعر الطبيعي الزنك 250

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
عاء "مصدر مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االد

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على الشعر الطبيعي

 الزنك 251
الزنك يساهم في الحفاظ على األظافر 

 الطبيعية

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
و مشار له في االدعاء "مصدر مصدر لعنصر )الزنك( كما ه

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على األظافر الطبيعية

 الزنك يساهم في الحفاظ على الجلد الطبيعي الزنك 252

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
نصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر مصدر لع

لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 
 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على الجلد الطبيعي

 الزنك 253
الزنك يساهم في الحفاظ على المستويات 
الطبيعية لهرمون التستوستيرون في الدم / 

 الخصوبة واإلنجاب

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 الخصوبة واإلنجاب
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

 الزنك 254
ر الزنك يساهم في الحفاظ على حاسة النظ

 الطبيعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 المحافظة على النظر

 الزنك 255
لطبيعية للجهاز الزنك يساهم في الوظيفة ا

 المناعي

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

 وظيفة الجهاز المناعي

 هم في حماية الخاليا من األكسدةالزنك يسا الزنك 256

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2المعدن/المعادن(" في الجدول رقم 

حماية الحمض النووي والبروتينات 
 لدهون من التضرر باألكسدةوا

 الزنك له دور في عملية انقسام الخلية الزنك 257

يمكن استخدام هذا االدعاء فقط لألغذية التي تعتبر على األقل 
مصدر لعنصر )الزنك( كما هو مشار له في االدعاء "مصدر 
لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو مصدر لـ )اسم 

 .2رقم  المعدن/المعادن(" في الجدول

 تركيب الحمض النووي وانقسام الخلية

 الكرياتين 258
استهالك الكرياتين يوميًا يمكن أن يقوي 
تأثير تمارين المقاومة على قوة العضالت 
عند األشخاص البالغين الذين تتجاوز 

يجب التوضيح للمستهلك أن هذا االدعاء يستهدف البالغين 
سنة ويقومون بأداء تمارين  55الذين تتجاوز أعمارهم 

 3المقاومة، وألجل تحقيق الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

هذا االدعاء يستهدف البالغين الذين 
سنة ويقومون بأداء  55تتجاوز أعمارهم 

 تمارين المقاومة
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 م
المادة أو  المكون، أو

 الغذاء أو فئة الغذاء
 مالحظات اشتراطات استخدام االدعاء االدعاء

غرام من الكرياتين يوميًا مع تمارين المقاومة مما يسمح بزيادة  سنة 55أعمارهم 
 3عبء التمارين مع الوقت على أن يتم ممارسة التمارين 

مرات أسبوعيًا لعدة أسابيع، وأن تكون شدة التمارين على 
 % في التكرار الواحد عالي الشدة.75 -% 65األقل 

 الكتيتول 259
 ساهم في وظيفة األمعاء الطبيعيةالالكتيتول ي

 بزيادة تكرار البراز

وي للمكمالت الغذائية التي تحت يمكن استخدام هذا االدعاء فقط
. الحصة المحسوبة المفردةغرام من الالكتيتول في  10على 

للمستهلك فإنه يجب بيان أنه وألجل تحقيق صحة االدعاء 
غرام  10للحصول على الفائدة المرجوة فإنه يجب استهالك 

. ال يسمح باستخدام هذا االدعاء لألغذية يوميًا الالكتيتولمن 
 الموجهة لألطفال.

 

 5.7بلة للتخمر هي الكربوهيدرات أو خليط الكربوهيدرات الذي يستهلك في األغذية أو المشروبات والذي يقلل الحموضة إلى أقل من * الكربوهيدرات القا
 .دقيقة 30كما هو في الجسم الحي أو عن طريق اختبارات تحديد الحموضة بواسطة تخمر البكتيريا أثناء االستهالك أو بعده ب 

لة للتخمر هي الكربوهيدرات أو خليط الكربوهيدرات الذي يستهلك في األغذية أو المشروبات والذي ال يقلل الحموضة إلى أقل ** الكربوهيدرات غير القاب
 .دقيقة 30كما هو في الجسم الحي أو عن طريق اختبارات تحديد الحموضة بواسطة تخمر البكتيريا أثناء االستهالك أو بعده ب  5.7من 

 واحد هو أقصى وزن أو قوة يستطيع الفرد رفعه في التكرار الواحد.*** أقصى حمل للتكرار ال
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 ( اإلدعاءات التغذوية المسموح بها2الجدول )

 شروط استخدام اإلدعاء اإلدعاء المغذيات/الوصف م

مصدر لألحماض الدهنية  3-األحماض الدهنية أوميغا  .1
 3-أوميغا

، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى 3-غايمكن اإلدعاء أن الغذاء مصدر لألحماض الدهنية أومي
 100غرام، ولكل  100( لكل ALAلينولينيك )-غرام حمض ألفا 0.3للمستهلك، عندما يحتوي المنتج على 

( DHA) ملغم لمجموع حمض الدوكوساهيكسونيك 40كيلو سعر حراري، أو على األقل 
Docosahexaenoic acid  وحمض ايكوسابينتانويك(EPA )Eicosapentaenoic acid  100لكل 

 .كيلو سعر حراري 100غرام، ولكل 
عالية األحماض الدهنية  3-األحماض الدهنية أوميغا  .2

  3-أوميغا
، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، 3-ألحماض الدهنية أوميغاا عالييمكن اإلدعاء أن الغذاء 

كيلو سعر  100غرام، ولكل  100( لكل ALAنيك )لينولي-غرام حمض ألفا 0.6عندما يحتوي المنتج على 
 Docosahexaenoic acid( DHA) ملغم لمجموع حمض الدوكوساهيكسونيك 80حراري، أو على األقل 

كيلو سعر  100غرام، ولكل  100لكل  Eicosapentaenoic acid( EPA)وحمض ايكوسابينتانويك 
 .حراري

عدم ية عالي الدهون أحاد الدهون أحادية عدم التشبع  .3
 التشبع

يمكن اإلدعاء أن الغذاء عالي الدهون أحادية عدم التشبع، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، 
% من األحماض الدهنية الموجودة في المنتج من الدهون أحادية عدم التشبع 45عندما تكون ماال يقل عن 

 ج.طاقة المنت % من20بشرط أن توفر الدهون أحادية عدم التشبع أكثر من 
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عدم عالي الدهون عديدة  الدهون عديدة عدم التشبع  .4
 التشبع

يمكن اإلدعاء أن الغذاء عالي الدهون عديدة عدم التشبع، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، 
 % من األحماض الدهنية الموجودة في المنتج من الدهون عديدة عدم التشبع45عندما تكون ماال يقل عن 

 .% من طاقة المنتج20بشرط أن توفر الدهون عديدة عدم التشبع أكثر من 
يمكن اإلدعاء أن الغذاء عالي الدهون غير المشبعة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما  عالي الدهون غير المشبعة الدهون غير المشبعة  .5

في المنتج من الدهون غير المشبعة بشرط أن  % من األحماض الدهنية الموجودة70تكون ماال يقل عن 
 .% من طاقة المنتج20توفر الدهون غير المشبعة أكثر من 

يمكن اإلدعاء أن الغذاء قليل الطاقة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي المنتج  قليل الطاقة الطاقة  .6
سعر  20من أقل غرام للمواد الصلبة أو  100 كيلو جول( لكل 170سعره حرارية ) 40من أقل على 

 17كيلو كالوري ) 4مل للسوائل. أما بالنسبة للمحليات فالحد األقصى  100كيلوجول( لكل  80حراري )
ملعقة صغيرة  1غرام من السكروز )حوالي  6كيلوجول( لكل حصة غذائية، بتطبيق خصائص التحلية لـ 

 من السكروز(.
اإلدعاء أن الغذاء يحتوي على طاقة أقل، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يتم يمكن  طاقة أقل الطاقة  .7

٪، مع اإلشارة إلى الخصائص التي خفضت قيمة  30تخفيض قيمة الطاقة في المنتج على األقل بنسبة 
 الطاقة االجمالية للمنتج.

ن الطاقة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي يمكن اإلدعاء أن الغذاء خالي م خال من الطاقة الطاقة  .8
مل. أما بالنسبة للمحليات فالحد األقصى  100كيلو جول( لكل  17سعره حرارية ) 4من  أقلالمنتج على 

غرام من السكروز  6كيلو جول( لكل حصة غذائية، بتطبيق خصائص التحلية لـ  1.7كيلو كالوري ) 0.4
 لعقة صغيرة من السكروز(.م 1)حوالي 
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يمكن اإلدعاء أن الغذاء قليل الدهون، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي المنتج  قليل الدهون الدهون  .9
مل  100غرام من الدهون لكل  1.5غرام للمواد الصلبة أو  100غرام من الدهون لكل  3من أقل على 

 للسوائل.
يمكن اإلدعاء أن الغذاء خال من الدهون، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي  الدهونخال من  الدهون  .10

اإلدعاء "س استخدام يمنع كما أنه مل.  100غرام أو  100غرام من الدهون لكل  0.5من  قلالمنتج على أ
 % خال من الدهون".

دعاء أن الغذاء قليل الدهون المشبعة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يكون يمكن اإل قليل الدهون المشبعة الدهون المشبعة  .11
 100غرام لكل  1.5مجموع األحماض الدهنية المشبعة واألحماض الدهنية المتحولة في المنتج ال يتجاوز 

يوفر مجموع األحماض مل للسوائل، وفي كال الحالتين يجب أال  100/رامغ 0.75غرام للمواد الصلبة أو 
 % من الطاقة.10الدهنية المشبعة واألحماض الدهنية المتحولة أكثر من 

يمكن اإلدعاء أن الغذاء خالي من الدهون المشبعة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما  خال من الدهون المشبعة الدهون المشبعة  .12
 100غرام من الدهون المشبعة لكل  0.1اض الدهنية المتحولة ال يتجاوز مجموع الدهون المشبعة واألحم

 مل. 100غرام أو 
الغذاء يحتوي على كمية أقل أو منخفض الدهون المشبعة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس يمكن اإلدعاء بأن  كمية أقل من الدهون المشبعة الدهون المشبعة  .13

 المعنى للمستهلك، فقط عند االلتزام بالتالي:
)أ( يكون مجموع األحماض الدهنية المشبعة واألحماض الدهنية المتحولة في المنتج الذي يحمل اإلدعاء أقل 

 دهنية المشبعة واألحماض الدهنية المتحولة في منتج مماثل.% على األقل من مجموع األحماض ال30بنسبة 
)ب( يكون محتوى المنتج من األحماض الدهنية المتحولة في المنتج الذي يحمل اإلدعاء مساوي أو أقل مه 

 في منتج مماثل.
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ل نفس المعنى للمستهلك، عندما يكون يمكن اإلدعاء أن الغذاء قليل الكوليسترول، وأي ادعاء آخر قد يحم قليل الكوليسترول الكوليسترول  .14
مل  100غ/ 0.01غرام للمواد الصلبة أو  100غرام لكل  0.02كمية الكوليسترول في المنتج ال تتجاوز 

غرام للمواد  100غرام لكل  1.5للسوائل، كما أن محتوى المنتج من الدهون المشبعة يجب أال يتجاوز 
 %.10الطاقة الموفرة من الدهون المشبعة أقل من  مل للسوائل وأن تكون 100غ/ 0.75الصلبة أو 

يمكن اإلدعاء أن الغذاء خال من الكوليسترول، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما  خال من الكوليسترول الكوليسترول  .15
يمنع أنه كما مل،  100غرام أو لكل  100غرام لكل  0.005يكون كمية الكوليسترول في المنتج ال تتجاوز 

أن محتوى المنتج من الدهون المشبعة باإلضافة الى اإلدعاء "المنتج س % خال من الكوليسترول"، استخدام 
مل للسوائل وأن تكون الطاقة  100غ/ 0.75غرام للمواد الصلبة أو  100غرام لكل  1.5يجب أال يتجاوز 

 %.10الموفرة من الدهون المشبعة أقل من 
كن اإلدعاء أن الغذاء قليل السكر، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي المنتج يم قليل السكر السكر  .16

مل  100غرام من السكر لكل  2.5غرام للمواد الصلبة أو  100غرام من السكر لكل  5من  قلعلى أ
 للسوائل.

اء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي يمكن اإلدعاء أن الغذاء خالي من السكر، وأي ادع خال من السكر السكر  .17
 مل. 100غرام أو  100غرام من السكر لكل  0.5من قل المنتج على أ

يمكن اإلدعاء بأنه لم تتم إضافة السكر إلى الغذاء، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما  بدون سكر مضاف السكر  .18
( أو غيرها mono- or disaccharidesمضاف ) حادي أو سكر ثنائيال يحتوي المنتج على أي سكر أ

من المواد الغذائية التي تستخدم لغرض التحلية. إذا كان المنتج بطبيعته يحتوي على السكر، فإنه يجب وضع 
 العبارة التالية على البطاقة الغذائية: "المنتج يحتوي على السكر بطبيعته".
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، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما أقل سكريحتوي على أن الغذاء يمكن اإلدعاء  سكر أقل السكر  .19
 تكون كمية الطاقة في المنتج الذي يحمل اإلدعاء تساوي أو أقل من كمية الطاقة في منتج مماثل.

ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما  يمكن اإلدعاء أن الغذاء قليل الملح / الصوديوم، وأي قليل الملح / الصوديوم الملح / الصوديوم  .20
 100غرام أو لكل  100من الصوديوم أو ما يعادلها للملح، لكل غرام  0.12من  قليحتوي المنتج على أ

 .جزء في المليون 20مل. بالنسبة لمياه الشرب المعبأة، يجب أال يحتوي على أكثر من 
يمكن اإلدعاء أن محتوى الغذاء من الملح / الصوديوم قليل جدا، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى  جداالملح / الصوديوم قليل  الملح / الصوديوم  .21

 100من الصوديوم أو ما يعادلها للملح، لكل غرام  0.04من  قلللمستهلك، عندما يحتوي المنتج على أ
 يعية والمياه األخرى.مل. ال يسمح باستخدام هذا اإلدعاء للمياه المعدنية الطب 100غرام أو لكل 

خال من الصوديوم أو خالي  الملح / الصوديوم  .22
 من الملح

يمكن اإلدعاء أن الغذاء خالي من الصوديوم أو خالي من الملح، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى 
 100غرام من الصوديوم، أو ما يعادلها للملح، لكل  0,005من  قلللمستهلك، عندما يحتوي المنتج على أ

 .جزء في المليون 5بالنسبة لمياه الشرب المعبأة، يجب أال يحتوي على أكثر من  غرام.
إلى الغذاء، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى  الملح / الصوديوميمكن اإلدعاء بأنه لم تتم إضافة  مضاف بدون ملح / صوديوم الملح / الصوديوم  .23

م / ملح مضاف أو أي مكونات أخرى محتوية على صوديوم للمستهلك، عندما ال يحتوي المنتج على صوديو
غرام  100غرام من الصوديوم، أو ما يعادلها للملح، لكل  0,12من  قلملح مضاف ويحتوي المنتج على أ /

 ال يسمح باستخدام هذا اإلدعاء للمياه المعدنية الطبيعية والمياه األخرى.كما مل.  100أو 
إلدعاء أن الغذاء مصدر لأللياف، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي يمكن ا مصدر لأللياف األلياف  .24

كيلو  100غرام من األلياف لكل  1.5غرام أو على  100غرام من األلياف لكل  3المنتج على األقل على 
 سعر حراري.
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اء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يحتوي يمكن اإلدعاء أن الغذاء عالي األلياف، وأي ادع عالي األلياف األلياف  .25
كيلو  100غرام من األلياف لكل  3غرام أو على  100غرام من األلياف لكل  6المنتج على األقل على 

 سعر حراري.
ندما يتم توفير يمكن اإلدعاء أن الغذاء مصدر للبروتين، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، ع مصدر للبروتين البروتين  .26

 % على األقل من قيمة الطاقة من البروتين.12
يمكن اإلدعاء أن الغذاء عالي البروتين، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يتم توفير  عالي البروتين البروتين  .27

 % على األقل من قيمة الطاقة من البروتين.20
 مصدر لـ )اسم فيتامينات و/أو معادن  .28

الفيتامين/الفيتامينات( و/أو 
 )اسممصدر لـ 

 المعدن/المعادن(

يمكن اإلدعاء أن الغذاء مصدر للفيتامينات و / أو المعادن، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، 
 :عندما يوفر المنتج على األقل

المذكورة في البند الالئحة الفنية ( الموضحة في NRVة للعنصر الغذائي )ي% من القيمة المرجع15 -1
 .ألي منتج عدا المشروبات مل 100غرام أو  100لكل  2.2

المذكورة في البند الالئحة الفنية ( الموضحة في NRVة للعنصر الغذائي )ين القيمة المرجع% م7.5 -2
 للمشروبات. مل 100لكل  2.2

عالي )اسم  فيتامينات و/أو معادن  .29
الفيتامين/الفيتامينات( و/أو 

 لمعدن/المعادن(عالي )اسم ا

يمكن اإلدعاء أن الغذاء عالي الفيتامينات و / أو المعادن، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، 
عندما يوفر المنتج على األقل ضعف القيمة المحددة لالدعاء " مصدر لـ )اسم الفيتامين/الفيتامينات( و/أو 

 المعدن/المعادن(". )اسممصدر لـ 
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يحتوي على ]اسم المادة  أو مواد أخرىمادة مغذية   .30
 المغذية أو مواد أخرى[

يمكن اإلدعاء أن الغذاء يحتوي على مادة مغذية أو مواد أخرى، والتي لم يتم وضع اشتراط لها في هذه 
الالئحة، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عند االلتزام بجميع االشتراطات الواردة في هذه 

/ أو ]اسم العنصر  و] الفيتامينبالنسبة للفيتامينات والمعادن تطبق شروط االدعاء "مصدر لـ ]اسم الالئحة و
 .]المعدني

كمية أعلى من ]اسم المادة  كمية أعلى من  .31
 المغذية[

يمكن اإلدعاء بأنه قد تم زيادة كمية مادة مغذية أو أكثر، بخالف الفيتامينات والمعادن، وأي ادعاء آخر قد 
فس المعنى للمستهلك، عندما يتم اإللزام بجميع االشتراطات اإلدعاء "مصدر" وأن تكون الزيادة في يحمل ن

 % على األقل مقارنة بالمنتجات المشابهة.30كمية المادة المغذية بنسبة 
كمية أقل من ]اسم المادة  كمية أقل من  .32

 المغذية[
ر، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، يمكن اإلدعاء بأنه قد تم تخفيض كمية مادة مغذية أو أكث

% على األقل مقارنة بالمنتجات المشابهة، باستثناء 30عندما يكون التخفيض في كمية المادة المغذية بنسبة 
الالئحة ( الموضحة في NRVة للعنصر الغذائي )ي% في القيمة المرجع10المغذيات الدقيقة، حيث أن فارق 

 % مقبولة.25تكون مقبولة، أما الصوديوم، أو ما يعادلها للملح، فإن نسبة  2.2 البندالمذكورة في الفنية 
يمكن اإلدعاء أن الغذاء "خفيف" أو "اليت"، وأي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما يتم  خفيف/اليت خفيف/اليت  .33

صائص التي تجعل المنتج "خفيف" أو االلتزام بشروط استخدام اإلدعاء "كمية أقل"، مع اإلشارة إلى الخ
 "اليت".

أي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما ال يحتوي  وأ، الالكتوزيمكن اإلدعاء أن الغذاء قليل  قليل الالكتوز الالكتوز  .34
 مل. 100غرام أو  100لكل الالكتوز غرام من  1المنتج على أكثر من 

ال يتم أي ادعاء آخر قد يحمل نفس المعنى للمستهلك، عندما  وأ، الالكتوزاإلدعاء أن الغذاء خال من  يمكن خال من الالكتوز الالكتوز  .35
 باستخدام طرق تحليل مخبرية معتمدة. المنتجالكشف عن الالكتوز في 
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 مراجعال

الخـطـوط التوجيهية العـامـة " CAC/GL 1-1979مواصفة هيئة دستور األغذية  (1
 .باالدعاءات"المتعلقة 

 .األوروبيةقاعدة بيانات اإلدعاءات الصحية والتغذوية  (2
 .ي الخاص باالدعاءات الصحية والتغذويةاألوروبالتشريع  (3

 


