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محتوى النموذج 

يجب تنظيم البيانات المقدمة في النموذج إلى أربعة أجزاء بحيث: 
.���
���م ا 	����ت ا����• ����ي ا��ء ا�ول ���: ا

�ت ����� ا��اء / ا���ن ا�ي �� ا��ف   ��� :��� ����• ����ي ا��ء ا

�ء. �ا�د

.�
 �����ت ����� ا����� ا��� :��� ���• ����ي ا��ء ا

�ت ا����	 ذات ا��	 وا�� ���� ا���س ����ت �������: ���� ا �
• ����ي ا��ء ا�ا

�ء.  �ا�د

محتوى النموذج 
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نموذج تقييم االدعاء 

الجزء األول: بيانات مقدم الطلب
الرجاء تعبئة البيانات التالية: 

  	��¡�- ا�� و�¤�ان ا��£	 أو ا

  ���- ا

 ���
�	 ا������اء وا�واء  	�����ا�� � ا��¥	 ا 	¦�§��ت ��	 ا����ل ا���
 -

��� / ا��ال �- ر¨� ا

- ا���� ا����و��  

نموذج تقييم االدعاء 

الرجاء تحديد التالي: 

يحتوي الطلب على :   
�ء ���. �      اد

�ء ���وي.  �      اد
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يحتوي الطلب على شهادة لسالمة المنتج من الهيئة العامة للغذاء والدواء:
���      

  .�      

 ª�ء إر®�ق � ���» ذ��إذا £�ن ا��اب 
° (���) ا

يحتوي الطلب على:   
 � ²���³ ������� �� 	���� 	�ء ���� ���¤� إ� أد�      اد

´	¥���²   ¨�� ا��� ���µ�� �� ء��      ����� اد

في حال كان الطلب لتعديل ادعاء تم ترخيصه مسبقًا من قبل الهيئة، يجب 

تحديد التالي:   
�ح 
� وا����ب ������.  ���ء ا�ي �� ا�      ا�د

�ء.  �
����� ���µ· ا�د �� ��      ¨�ار ا��¥	 ا

      ا��ء ا��اد ������

البيانات السرية  
�ت ���	:  ���
 ���      �� ����ي ا¤��ذج 

البيانات السرية  
 ���      

 .�      

� ®� ذª ا�را��ت ¸�� �
 ���
¤��´ ���� ����� ا��ء (ا���اء) ®� ا 	
�إذا £��» ا��

�ت´ �����ت ا��ت ���	´ � ذ£� ا��� (ا�¨��م) أو ������
 ���ا�¤��رة ا�� ����ي 

 	��� ����ظ §��ذا ��� ا� ´»���� 	�
��ور¨� (أر¨�م) ا�§�	´ وا���رات (ا����ب) ا

  .¼½��ت ا��£�رة أ����ا
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عناصر ملف الطلب التي
قدم لها معالجة السرية 

القسم ( األقسام ) أو مجموعات
 البيانات ، وعدد/ رقم الصفحات

المبررات / األسباب
القابلة للتحقق 

حالة تقييم االدعاء خارج المملكة:
�ء ����   ¨�� ��م ا��� إ� أي ��¥	 �¤¾���	 ��ء أو اد�³�ل �� ����� ��ا ا�د �®

�ء   ¨�� £� �	 ����� ��ا ا�د�³ ��رج ا����	´ ���� ا�¿°°°�رة إµ ·�µ�� �������ل 

       : 	���¾¤� 	��

      ��» ا�را�	

���¤      

�ء ��ء´ وا��اء / ا���ن ا�ي �� ��� ا�د�
�´ و���¸	 ا�د �����ء ����� ا��� ا��ا

  .	���¾¤��ء ذ£� ا��	 ا��  أ���´ و��ر�À ا�����ب و��� ا�����ب´ ا

����      

 ����ء وا��اء / ا���ن ا�� ��» ا��ا®�	 �
� و���¸	 ا�د �����ء ����� ا��� ا��ا

�ء ذ£� ا��	 ا�¤¾���	 ا�����ة´ و����� ���.  ا�����ء 
���� و��ر�À ا��ا®�	 �ا�د

  .	�µ�����	 ا�¤¾���	 ا �������	   ا�أي ا

      �®�ض  

 Â®ر �� ���ء وا��اء / ا���ن ا�
� ا��®�ض و���¸	 ا�د �����ء ����� ا��� ا��ا

�ء´ ��ء   أ��� و��ر�À ا�®Â وأ���ب ا�®Â´ � ذ£� ا��	 ا�� ر®Ã» ا�د�ا�د

�ء.  ����	 ا�¤¾���	 ا�� ر®Ã» ا�د ����و����� ���	   ا�أي ا
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تفاصيل االدعاء
 ��ء ��ء ����� ا��اء / ا���ن ا�ي �� ����� ا�د��- ا

 ���� ª� ®� ذ�
 ´�
 ����
�  ا��اء / ا���ن وا����� ا 	¨½��ء و�� ا��- ا

�س��
� ®� ا��� و��ق ا ��������� ا����� ا 	�����(����ات) ا¤���	 ا

(	�
����	 ا�
�ء (��� أن ���ن ا����ح ��¸	 ا�د�� (Proposal) ح��� ���ء �����-  ا

شروط االستخدام 
�ء. ���د
 	®������ت ا¥§�ء ����� ا��- ا

 ������م / ا���ن و��Å ا����½ك ا����ب ����ل ��� ا���ء ��¦�Æ £��	 ا��- ا


��� ���ل £��ء   �¾�م  	���
�´ و� إذا £�ن   ا���  ا���½ك ��¼ ا ����ا

¸�ا�È ��ازن. 

�م / ���ت) ا��  ��� أن ���¤��ا ا����ام ا¥®) 	¥® ��ن ��� إ�
�ء ����� ��- ا

  .(Rational) ���¤ س��ء   أ���´ ��� أ��ا���ن ا�ي �� ����� ا�د

ا ��� ا��	 إذا  ²��µ ���� أن ������ء ����� ا�����ات �ي ¸�اء / ��ن   ا��- ا

  .(Rational) ���¤ س��� ا���½£� 
��� §�ط´ ��� أ�

  .(Rational) ���¤ س���� أ� ´ª�ء ����� ¨��د ا�����ام ا��µى´ ®� ³�ل ��®� ذ��- ا

�ت ا����Ã و / أو ا�����ام.  ����� Æ�¦�� ء���- ا
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الجزء الثاني: توصيف الغذاء / المكون  
الرجاء توضيح ما إذا كان الغذاء / المكون:

�ت.  ����      ��ن وا³� أو ����	 ��دة   ا

      ¸�اء أو �¤�   ا��اء. 

إذا كان مكون واحد أو مجموعة محددة من المكونات الرجاء تحديد التالي:  
�ت و / أو ��دن  ¤����®      

 EPA + DHA +   Ë��  ́ل�°°°���دن́  (��� �°°°��� ا���ت أو ا°°°¤����§�°°°� ا �ت̧ °°°����      ا


¤��	 وزن 9: 3: 1)   GLA24

إذا كان من الفيتامينات والمعادن

الرجاء تحديد:
- ا�� ا��اء / ا���ن: 

�ء.�� ا�د���� »��¤� ����È	 ا�����ء ����� ا�¿��ل ا��- ا

- إذا كان الغذاء/ المكون من غير الفيتامينات والمعادن:  

الرجاء تحديد:
 ´ ������È	 وا������È	 وا���§�È· ا���È·´ ا���ر وا��ا�§�ت (�� ا��-  ا��� وا

  .���ء ��ت´ وا�� �� ����� ا�د��������ن أو ا 	�����
�ت ا���و����وا

�ء����ذج ��� ����� اد
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 إذا كان الطعام / المكون الذي هو موضوع االدعاء غذاء أو صنف من الغذاء:

الرجاء تقديم:
�ت �¤� ا��اء أو ا��اء����- و�� ��� 

.��ء �- ��ر و�ا�§�ت ®¥	 ا��اء أو ا��اء ا�� ��� ����� ا�د

معلومات االستقرار 
�ل´ (ا�°°°�وط ����� �°°°��� ا ��  ا�را�°°°�ت ا�°°°� �°°°� إ��اؤ� ��� ·°°°�� �°°°���� �°°°��

�ء ���ت درا�°°°�ت ا��°°°���ار´ و��°°°� إ���ت وا��°°°�اءات ا������°°°	)´ و���ËÈ وا�°°°�¤�°°°�®�وا

  .	�³½�
¾�وف ا����  و�ة ا »���� ��ت ®����ا���¤�

�ء����ذج ��� ����� اد
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الجزء الثالث: توصيف التأثير المدعى به  
ادعاءات الوظيفة

هل يستند االدعاء المقترح إلى أهمية المغذيات:  
���      

  .�      


	 ب ���´ ���� �����:  �إذا £��» ا��

 �
 ����أ) و�Î§	 ا��� �¦�ع ا����� ا

 � ²���ا ®��� ²����� ���ب) ا��°°°��ب ا�¤���	 (Rational) / ا��°°°��ب ا�� ���� و�Î§	 ا

�ء.  ��� ا�د ����  ���ت ا�����®	 ا¥§�ا  ²��§

  :����� ���� ´� °
 	
�إذا £��» ا��

  .�
 ����أ) و�Î§	 ا��� ا���دة ا�� �� �¦�ع ا����� ا

ا  ب) ا��°°°��ب ا�¤���°°°	 (Rational) /ا��°°°��ب ا�� ���� و�Î§	 ا��°°°� ا��°°°�دة �����²

�ء.  ��� ا�د ����  ���ت ا�����®	 ا¥§�ا  ²��§ � ²������®

 ���
 	����ج) £�� ���  ����� و�Î§	 ا��� ا���دة ®� ا���   µ½ل ا��ق ا

 �® �
 ��������°°°� ا����� ا 	³�����س ا���م. ���� ��¦�°°°Æ ����ات ا¤���	 و��ق ا°°°�

 .	����ا�را��ت ا
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الجزء الرابع: البيانات العلمية ذات الصلة  
االدعاءات على أساس أهمية العناصر الغذائية  

الرجاء إرفاق الدراسات العلمية على النحو التالي: 
 Systematic 	���¤ 	أو �ا�� ´Meta -analysis �°°°����� �����) :	°°°�����• ا�را�°°°�ت ا

 (review

 interventional studies 	������ 	درا� •

 depletion–repletion studies in humans •

 ����¤� ا �Èا��¤�· ا�¤�� ا 	������ت وا���اض ا½�	 ا�³ ����� •

• درا��ت ��� ا���ا��ت 

   �����• درا��ت ®� ا

 ادعاءات أخرى غير تلك التي تستند إلى أهمية العناصر الغذائية

الرجاء إرفاق الدراسات العلمية على النحو التالي: 
 randomized :�°°°� intervention studies ت�• ا�را�°°°�ت ا�°°°� ��°°°�م ���ر�� �°°°  درا�°°°

  controlled studies

  cohort studies :�� observational studies ت��ت �  درا����� •

 :�� observational /intervention studies   ت��ر�°°°� ¤�°°°�رات ��°°°�ة �°°°  درا�°°°�� •

Meta-analyses´ systematic reviews




