
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الطارفمديرية التجارة لوالية    



 طرف من الس نني أ الف منذ اس تخداهما عند بدائية بطريقة الزيتية الامثر و البذور من النباتية الزيوت تس تخرج

 .دوائية مكواد و الغذاء و الصابون صناعة يف أ يضا اس تخدمت قد و االإنسان

ذ ابلطاقة غنية فهي  احليوان و االإنسان حياة يف همام دورا احليوانية و النباتية الزيوت تؤدي      من أ كرث تنتج اإ

 .الربوتينات من مماثةل مكيات تنتجه مما

 من العديد حتتوي كام الطاقة من اليومية اجلسم احتياجات ثلث حنو ادلمسة املواد و النباتية الزيوت توفر   

 .حصته و االإنسان لسالمة الرضورية املواد

نتاج تس تخدم نباتية أ ولية مادة100 أ كرمن اليوم يوجد     بني فهيا الزيت نس بة وتراوح النباتية، الزيوت الإ

 مهنا املنتج الزيت نس بة وتزيد احلارض، الوقت يف كبرية اقتصادية أ مهية ذات تعد فقط نوعا  22 حنو مهنا ،70و10

نتاج مجمل من 98 عىل  :ويه النباتية الزيوت من العامل  االإ

 ...الكتان’السمسم’اذلرة’القطن’النخيل نوى’اللفت’الصواي :البذور-

 ..الغار’ الاكاكو’الزيتون’الهند جوز:الامثر-



 :منتجاته و الزيتون زيت تعاريف
 املس تخلصة الزيوت مهنا تس تثىن و الزيتون زيت جشرة من فقط املس تخلصة الزيوت الزيتون زيت عبارة تعين-

 .ال خرى الزيوت أ نواع من خليط اإي و الاسرتة اواعادة الاابة بعمليات

نتاهجا اخملتارة املزروعة الزيتون أ جشار من ل صناف السلمية الامثر من احملرض املنتج املائدة زيتون عبارة تعين-  الإ

 الاس هتالك و  للتجارة تعرض و مناس بة بطريقة  جتهز أ و تعاجل للحفظ  خصيصا صاحلة الزيتون من أ نواع

 .الهنايئ

 ثفل وزيوت الزيتون زيوت خاصة بصفة و لل لك الصاحلة الزيتون منتجات مجيع  الزيتون منتجات عبارة تعين

 .املائدة وزيتون الزيتون

 منتاجات صناعة و الزيتون جشر تقلمي عن الناش ئة املنتجات خاصة بصفة اجلانبية الزيتون منتجات عبارة تعين

 .القطاع هدا ملنتجات البديةل الاس تخدامات عن الناش ئة واملنتجات الزيتون

  )..التالية الس نة من سبمترب 30 اإىل س نة لك برمن اكتو الفاحت من املمتدة الفرتة :الزيتون مومس عبارة تعين



س بانيا، مدريد يف مقرها دولية حكوميه منظمة يه :الزيتون لزيت ادلويل اجمللس  دوةل 23 تضم ابإ

نتاج، تتبع طريق عن العامل أ حناء مجيع يف الزيتون زيت تشجع ويه ك عضاء،  معايري وحتديد االإ

 ال عضاء ادلول يف تزرع اليت يه العامل يف الزيتون من ٪ 85 من أ كرث .حصهتا من ورصد اجلودة،

-07 رمق رئايس مرسوم).ابجمللس عضوا ليست املتحدة والوالايت الزيتون، لزيت ادلويل ابجمللس

 زيت و الزيتون لزيت ادلويل االتفاق عىل التصديق املتضمن 2007 جانف  14 يف املؤرخ 11

 . 2007 افريل 29 يف جبنيف احملرر املائدة

  افريل 29 يف جبنيف احملرر املائدة زيت و الزيتون لزيت ادلويل االتفاق عىل التصديق املتضمن 2007 جانف  14 يف املؤرخ 11-07 رمق رئايس مرسوم

2007). 



 مكوانت زيت الزيتون 

 أ و جزيئات ثالث مع يتحد أ ن املمكن من و glycérides غليسرييدات من معوما النباتية الزيوت تتكون

 أ حادي أ و di glycéride ثنايئ أ و triglycéride ثاليث ليعط  ادلمس امحلض من واحدة جزيئه أ و جزيئني

mono glycéride من قليةل مكيات مع ثالثية الغليسرييدات من النباتية الزيوت تتكون و.سرييد الغيل 

ما النباتية ابلزيوت املوجودة ادلمسة الاحامض تكون و.ال حادية و الثنائية الغليسرييدات  أ و مش بعة محوضا اإ

 .مش بعة غري



 غ 100المحتوى ل  المركب
 palmitique 11.29مشبع    البالمتيكحمض 

 heptadécanoïque 0.022 مشيع  االبتاديكانويكحمض 

 stéarique 1.953 مشبع  الستياريكحمض 

 arachidique 0.414 مشبع  االراشيديكحمض 

 béhénique 0.129مشبع    بهينيكحمض 

Acide 393931احادي غير مشبع    االبتاديسنويكحمض 

heptadécénoïque 

0.125 

 0.311 أحادي غير مشبعا érucastiqueحمض 

 oléique 71.269 أحادي غير مشبع   االولييكحمض 

 palmitoléique 1.255  أحادي غير مشبع   البالميتولييكحمض 

 9.762 متعدد غير مشبع   linoléique  لينولييكحمض 

 0.76 متعدد غير مشبع alpha-linolénique    لينولنيك االلفاحمض 

 0.0478 متحولة دهنيةأحماض 

 13.808 المشبعة الدهنيةمجموع األحماض 

 72.961 الحادية غير المشبعة  الدهنيةمجموع األحماض 

 10.523 المتعددة غير المشبعة  الدهنيةمجموع األحماض 

 ملغE 15.29فيتامين 

 ميكروغرام K 60.2فيتامين 

 :تركيبة زيت الزيتون 



 :معلومات غذائية عن زيت الزيتون 
 غرام (100)القمية الغذائية للك 

 (kcal 885) جولكيلو  3,701 :الغذائية الطاقة 

 g 0 الكربوهيدرات

 الربوتني       

 g 0 بروتني لك 

 ادلهون      

 g 100 دهون

 g 14 دهون مش بعة

 g 73 دهون أ حادية غري مش بعة

 g 11 دهون ثنائية غري مش بعة

 g 1.5> 3 أ وميجا

 g 21-3.5 6 - أ وميجا ادلهنيةال حامض 



 :معلومات غذائية عن زيت الزيتون 
 الفيتامينات

 (%93)ميل غرام  14 فيتامني اإي

 (%59) ميكروغرام 62 فيتامني ك

 معادن وأ مالح

 معلومات أ خرى     

100 g olive oil is 109 ml 

 عند القيل العادي °180Cو  °210C: درجة الاحرتاق-

 (غرام 920الرت زيت زيتون يزن حوايل )0.92:الكثافة-



 : التخزين-

 لزيت ابلنس بة 78/88  املنخفض اليود معامل بسبب برسعة  يزخن ال الزيتون زيت

 اطول صالحية ملدة الزيتون زيت خيزين.الشمس عباد لزيت 120/132 و الزيتون

 العامني خالل اس هتالكه حيبذ كام الشمس أ شعة عن بعيدا جاف و ابرد ماكن يف

 .انتاجه من التاليني



األولى وتكون نسبة الحموضة فيه  العصرةهو الزيت األعلى جودة، يستخلص من  زيت زيتون بكر ممتاز
 .%0.8أقل من 

هو الزيت المستخلص من الزيتون دون أحداث أي تغيرات في صفات الزيت وتكون  زيت زيتون بكر
 .%2نسبة الحموضة فيه أقل من 

 يحصل عليه من الزيت البكر بعد تعريضه لعمليات التكرير زيت زيتون مكرر

 .وهو يتألف من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر زيت زيتون صافي

 زيت يستخرج بطريقة خاصة من ما يتساقط من حب الزيتون قبل موسمه زيت الطفاح

 أ نواع زيت الزيتون
 :هناك عدة أ نواع من زيت الزيتون ومن أ شهرها

 



 فوائد زيت الزيتون
ينصح االإكثار من اس هتالك الزيوت النباتية الصلبة يف ادلرجة العادية من احلرارة الس امي زيت الزيتوون، كوام ال يفضول االإكثوار مون 

أ موا  .النبايت واملار غرين، وخاصة من قبل ال شخاص اذلين ال يبذلون جمهوودا  عضوليا  يف معلهوم السمناس هتالك الزيوت املهدرجة و

   .مرىض القلب وال شخاص اذلين يعانون من ارتفاع ضغط ادلم فيجب علهيم الابتعاد لكيا  عن اس هتالك هذه املواد

يقواف نووعني مون  زيت الزيتون حيتوي عىل خصائص مضادة لاللهتاابت اجلدلية فبفضل وجوود بعوض املركبوات الويت تعمول عوىل اإ

نزميات اليت تسبب الالهتاابت ابجلسم  و من فوائده أ يضا.بآ لية تش به مضادات الالهتاب ,االإ

 .ترطيب الشفاه املتشققة و اجلافة-

 ترطيب و ليونة اجلدل-

 .تقليل التجاعيد و تليني التضافر و هو خيار جيد للكعوب املتشققة-

 .الامسااكتليني املعدة و التخلص من -

ل نوه  التنحيوفالتقليل من اضطراابت اجلهاز الهضم  اكلتخلص من الغازات و الانتفاخ كام ميكن لزيت الزيتون اإن يسو تخدم يف -

 . اذلي يعط  املخ الشعور ابلش بع ال وليكيقلل من الشهية بسبب غناه حبامض 

 .يضبط مس توى الكولسرتول ا ليسء وادلهون الثالثية -

ومضوادات ال كسودة مثول  والباملتيوك ال وليوكيسامه يف تنظمي مسو توى السوكر ابلنسو بة ملورىض السوكري ابدلم لغنواه حبوامض -

 .اليت تعمل مجيعها عىل تنظمي مس توى السكر ابدلم أ ولريوبنيومركب  والاكروتيناتوفيتامني هو  الفالفونويدات

 .مقاومة الش يخوخة ويسامه يف زايدة نس بة اذلاكء دلى ال شخاص اذلين يتناولونه ابس مترار-

مراض الرسطان- عاقة وتعطيل منو اخلالاي الرسطانية بل ويسامه يف مقاومة اإ  .يوفر القدرة عىل اإ

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=16392&vid=15


 فوائد زيت الزيتون
ذ حتتاج ابيق الزيوت وادلهون اإىل عَدة معلَيات هض  ة قبل أ ن ميَ و ميتاز زيت الزيتون عن غريه من ادلهون احليوانَية والنباتَية بآ نَه سهل الهضم، اإ

 ,يس تطيع اجلسم امتصاصها، ل ن ادلهون اليت حيتوهيا أ ش به ابدلهون املوجودة يف حليب ال م، أ ي أ نَه سهل الامتصاص

الرضوري لوقاية ال طفال من مرض الكساح، ل نه يثبَت الاكلس يوم يف العظام  (د)غذاء  مفيدا  لل طفال، فهو حيتوي عىل مكَية كبرية من فيتامني  -

 .ويقوهَيا

ذ تسامه يف حتطمي -  حيتوي زيت الزيتون عىل مواد همَمة تسامه يف تقوية ال عصاب، وحيتوي عىل مواد مضاَدة لل كسدة ويه ذات فوائد عظمية، اإ

 .اجلزيئات الضارة املرتامكة يف اجلسم، مما يساعد كبار السن عىل احملافظة عىل حصهتم

 .يعاجل احلساس ية املتكررة-

 .يعاجل تورم العقد اللميفاوية والوهن وتورم املفاصل وأ الهما-

 .يعاجل قةل الشهية واجليوب ال نفية املنتفخة ومشالك اجلهاز التنفيس والس امي الربو وقرح اجلدل والهرش-

 .يعاجل القلق ومشالك أ لعدوي ووهن العضالت-

 .مضاد للبكرتاي والفطرايت والطفيليات والفريوسات وتفيد يف البواسري ومدرة خفيفة للبول -

 .تسامه بعالج النقرس وضغط ادلم وتقوية هجاز املناعة ولهذا يفيد يف عالج ال مراض الفريوس ية ومرض والالهتاب الكبدي ومشالك الصدفية-

 acideالوقاية من أ مراض ال وعية القلبية، كام يقلل زيت الزيتون من االإصابة برسطان الثدي الن هذه الزيوت مكونة من حامض أ وليك -

oléique  اليت تقلل نس بة الكولسرتول منخفض الكثافةLDL-cholestérol  الضار وتزيد نس بة الكولسرتول مرتفع الكثافةHDL-

cholestérol النافع. 

هذا املنظور جند أ ن الكولسرتول جيمع بني الشق الضار واذلي يطلق عليه الكولسرتول الس ئي واذلي يتواجد يف أ نواع ال طعمة املقلية أ و ومن  

يت وز الوجبات الرسيعة؛ وبني الشق اجليد واملعروف ابلكولسرتول امحليد واذلي يآ يت من ادلهون املفيدة املوجودة يف املسكرّات وزيوت ال سامك

 .الزيتون



 الكوليسرتولما جيب ان تعرفه عن 
 :أ نواع الكولسرتول

عالية الكثافة واليت تعمول  الشحميةاملعروف ابلربوتينات  )High – Densité Lipoprotéine )HDLالكولسرتول اجليد أ و •

عادته اإىل الكبد الإجراء معلييت التكسري واالإفراز مرة أ خرى ارتفاع نس بة هذا النوع من  .عىل نقل الكولسرتول الزائد من ال نسجة واإ

  .الكولسرتول يف ادلم يعد نوعا  من أ نواع الوقاية اليت جتنب ترامك الكولسرتول يف ال نسجة وال وعية ادلموية

منخفضة الكثافة، واليت  الشحمية، املعروف ابلربوتينات ))Low – Densité Lipoprotéine )LDLالكولسرتول الس ئي أ و •

تعمل عىل نقل الكولسرتول من الكبد اإىل أ نسجة اجلسم اخملتلفة، وابلتايل فاإن حدوث أ ي زايدة يف نسو بة هوذا النووع مون النوافول 

يف ادلم سوو تؤدي بطبيعووة احلووال اإىل زايدة يف ترسوو بات الكولسوورتول داخوول ال وعيووة ادلمويووة، واالإصووابة بووآ مراض القلووب وتصوولب 

  .الرشايني

 :ما جيب ان تعرفه عن ادلهون
 :تنقسم ادلهون اإىل نوعني

ادلهون املش بعة املعروفة ابدلهون الضارة واليت تتواجد بكرثة يف ال طعمة املقلية والوجبات الرسيعة مما يؤدي اإىل ترامكها يف اجلسم •

 .مسببة السمنة واالإصابة بآ مراض القلب وضيق الرشايني

والويت تتووفر يف أ نوواع املكرسوات غوري اململحوة،  9و 3 أ وميجواادلهون املفيدة الغري مش بعة واليت من مضهنا ال حامض ال ساس ية، •

 .وال سامك

ويويص ال طباء بتناول حصص يومية من ادلهون بناء  عىل احتياجات الفرد مهنوا بنواء  اإىل جانوب عودة عوامول مهنوا درجوة النشوا  

 .املبذول، واحلاةل الصحية، والوزن، والعادات الغذائية



 :دور ادلهون والكولسرتول يف التغذية السلمية
تعمل ادلهون عىل تنظمي مرور املركبات من خالل ال غش ية يف اخللية ال مر اذلي يسهل مرور املركبات اذلائبة يف ادلهون خاصوة •

 .اإىل داخل اخللية وخارهجا والهرموانتمن الفيتامينات 

وأ موالح الصوفراء  (د)يدخل الكولسرتول يف تركيب أ غش ية خالاي اجلسم، كام أ نه قد يتحول اإىل مركبات مشاهبة هل مثل فيتوامني •

 .والتس توس ترين اكالإسرتوجني الهرموانتوبعض 

بطاء حركهتا واالإقالل من  ادلهنيةيؤدي وصول ال غذية • املعدية الهامضة مما يؤخر تفريغ املعدة من الطعوام  االإفرازاتاإىل املعدة اإىل اإ

 .وتعزيز الشعور ابلش بع

اذلي ال يس تطيع اجلسم تصنيعه بمكيات اكفيوة لتوآ مني احتياجوات  (EFA)تعد ادلهون املصدر الرئييس للحمض أ دلهين ال سايس•

 .االإنسان اليومية

هناك عدد كبري من مواصوفات الزيووت النباتيوة تتعلوق تكووانت الزيوت، وتفيود معرفهتوا يف  شوف غشوه، ومطابقتوه للمواصوفات  

 :وصالحيته لالس تخدام يف تغذية االإنسان وأ مهها  القياس ية املعمتدة،

 و نس بة الرطوبة واملواد الطيارة

 ادلمسة احلرة  لالحامضو النس بة املئوية 



 :ادلهون من للتقليل مثالية نصاحئ
  عن املش بعة وادلهون ،%30 عن ادلهون اس هتالك يزيد ال حبيث املش بعة، ادلهون وخاصة ادلهون تناول من االإكثار تفادي•

 البيض صفار تناول من واالإقالل الطازجة، والفا هة اخلرض تناول من ابالإكثار وذكل اليومية، احلرارية السعرات اإجاميل من 10%

 .بآ نواعها واحللوايت واملقلبات

 غري ابدلهون احليواين، والسمن الزبدة مثل احليوانية املنتجات من عادة تآ يت اليت ادلهون ويه املش بعة، ادلهون تناول استبدال•

 .واللوز واجلوز اكلفس تق واملكرسات النباتية الزيوت يف تتواجد اليت املش بعة

 يمت ويومان ، اجلدل مزنوعة البيضاء  اللحوم لتناول أ خران ويومان ادلمس، مزنوع  امحلراء اللحوم بروتني لتناول واحدا   يوما   ختصص•

 .واللوبيا امحلراء اكلفاصوليا النبايت الربوتني لتناول خيصص املتبق  واليوم ، ال سامك من خمتلفة أ نواع تناول فهيا

 ..ادلمس خالية أ و قليةل بآ نواع ، اكجلنب ومش تقاهتا ال لبان من ادلمس اكمةل املنتجات استبدال عىل احلرص•

 ذهنية، ومواد حرارية سعرات من عليه تش متل ما ملعرفة وذكل ال غلفة عىل املوجودة الغذائية املعلومات قراءة عىل احلرص•

 .ادلمس قليةل تنتجات واستبدالها

 الرايضية الامترين ممارسة أ ن ادلراسات تؤكد حيث يوميا ، ساعة نصف عن فرتهتا تقل أ ال عىل منتظمة بصورة امليش رايضة ممارسة•

 منخفض الكولسرتول من لك نس بة من وخيفض اجليد الكولسرتول أ و الكثافة عايل الكولسرتول نس بة من يرفع الهروةل أ و اكمليش

 .ادلم يف الثالثية والغليرسيدات الس ئي الكولسرتول أ و الكثافة

 . الضارة ادلهون من التخلص عىل اجلسم قدرة زايدة عىل يساعد مما اليوم خالل املاء تناول من االإكثار•

 


