
 1

  الغرفة التجاریة بالشرقیة 
  الشئون االقتصادیة   

  
وع تقشير وتعبئة    دراسة لم

 Cashew  الكاجو

  
  

  الغرفة التجاریة بالشرقیة –إعداد : إدارة الشئون االقتصادیة 
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ي  البالذر جنس یتبع النباتات من نوع ھوو الكاشو ویُسمى ) Cashew( الكاجو  - ة وھ ة و، وھي تصنف كفاكھ ى عائل احدة مع شجرة تنتمي إل
 .الفستق والمانجو

  مواطنھا وأماكن انتشارھا :  -
ل من أصل برازیلي یكثر نموھا في شمال شرق ودائمة الخضرة شجرة الكاجو ھي شجرة كبیرة ة ( البرازی مى بالبرتغالی ي ) ، Cajuوتس و ف بالد ذات اوتنم ل

  .) ... الخ -ساحل العاج  –ا غینی –اندونیسیا  –مالیزیا   -موزمبیق   -نیجیریا  –فیتنام  –الھند   -المناخ االستوائي  (أغلبھا على خط االستواء مثل البرازیل 

احة الكاجو تفو،  ةكانوا یسمونھا فاكھة السن األصلینراقھا عریضة وطویلة وتنبت الفاكھة مرة واحدة في السنة ویعتقد أن السكان صغیرة الحجم أو تھاشجر

 . .والكاجو ھو البذور التي تنمو على الجزء السفلي من التفاح الكاجو ،  ةمشرقحمراء أو صفراء  اللون ةناضجة شاحب

تھالكا غی وم اس الم الی ھد الع لویش ل ب ة البرازی رة حبیس ذه الثم د ھ م تع دان، ول ین البل ائم ب ر الق ادل الح م التب رات، بحك ألوف للمكس ر م ر م ن أن الكثی

 تنتج كمیات كبیرة من الكاجو موزمبیق خاصة اإلفریقیة الدول

م 33,900تبلغ المساحة الكلیة لمناطق زراعة الكاجو حوالي  ل²ك ام .و تحت ا فیتن اج تلیھ ي اإلنت ز األول ف ا المرك د تلیھ نیجیری م الھن ذه ث تج ھ ل، وتن ا البرازی

  ي .% من اإلنتاج العالم90الدول مجتمعة أكثر من 

ت :  ستعما   ا

في المكسرات أو  والتحمیص وتستھلك النشر والتجفیف الشمسيالكاشو، تمر بفترة  جوزهھذه الثمار للحلویات والعصائر وینبت في أسفل الفاكھة  تستعمل   

 زیوتالتفاحة  نخرج ممناخل وآالت تقشیر وتحمیص، ویستأفران طبخ وبعد معالجة دقیقة بواسطة  إالفي المأكوالت. ومن العجیب أن ھذه الثمرة ال تستھلك 

  . ستعمل في المكابح الخاصة بالسیاراتی ذيالھیدرولیك التتم معالجتھا إلنتاج زیت 

ت وفوائد الكاجو الطبية   :  استعما

  المعدة لقلة نسبة األلیاف بھ. وخفیف على یعالج القرحات المعدیة والمعویة -

 .) عاممقّوي  ( الزنكعنصر ینشط الطاقة الجنسیة عند الرجل الحتوائھ على  -

 . مخفض لطیف لمستوى السكر بالدم عند المصابین بمرض السكري في الدم -
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 .طبیب) إشرافیعالج الفطر الجلدي، القرحات السرطانیة (یجب استعمال الزیت بحذر وتحت  موضعیاوضع الزیت  -

 .الموجودة داخل الجسم اإلنزیماتالحدید الموجود في الكاجو یكافح ضعف الدم الناتج عن نقص الحدید، كما ھو ضروري لنشاط  -

 .والدماغ األعصابیوم یعطي الطاقة ویساعد نمو العظام، كما ھو ضروري لنشاط سالمغنی -

 .، ونشاط الدماغ واألعصابواألسنانضروري لنمو العظم  الفسفور -

 .الزنك ضروري للھضم واالستقالب -

 .القلب وسكتات الدماغ وأمراضات مضاد لألكسدة یمنع السرطانات ویمنع الجلط تأثیرالسیلینیوم لھ  -

 . لكاجو مصدر للبروتیناتا -

دھن المشبع ( - ر المشبعة (جرام 13تحتوي على القلیل من ال دھون غی ر من ال ا،جرام 50) والكثی ي ضروریة لنشاط األنسجة والخالی اج  ) وھ وإلنت

 . رول بالدمتبحكمة كمخفض للكولیسوالدماغ، وھو ال یحتوي على كولیسترول، ویمكن استعمالھ  األعصابالطاقة، ونشاط 

 . تعمل مضادات لألكسدة والسرطانات وتزید من مناعة الجسم A  ،D ، Eالفیتامینات -

 ، ومنشطاً عاّمـاً، ویبني العضالت والجسم، ویتمیز بنكھة رائعة.لألعصابیعتبر فاتحاً للشھیة، ومقویاً جیداً  -

االمركبات الكیمیائیة في الكاجو تكافح فصائل البك - الج األسنانتسوس ، مكافحة  تیری ب الشباب، والبرص اإلصابة، وتع ات ح وت بالتھاب ذه الزی ، وھ

 ھ .موجودة في لِبّ الكاجو وفي قشرت

  
  
  
  

 :الكاجو تجهيز مراحل 
رة  - ز ثم اجو تتمی رالك ة القش ن إزال ى یمك ة حت رارة عالی ة ح ي درج عھا ف ن وض د م ة فالب داخلھا ھش رة ب دا والثم لب ج رتھا ص أن قش ة ، ة الخاب رجی

 .عملیة معقدة تتطلب أقصى قدر من االھتمام والرعایةھي وقتا طویال وتجھیزھا ستغرق یو
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 .تجفف الثمار في الشمس لبضعة أیام  -
 تحرق الثمار في النار بواسطة أفران مجھزة لذلك حتى نتمكن من كسرھا. -
 تقشر الثمار وتترك بالقشرة الداخلیة ثم تأتي مرحلة التحمیص . -
 القشرة الداخلیة یدویا على طاولة تقشیر .تقشر  -
 . ونسبة الكسر بھا واللون حسب الجودة والحجمیتم فرز الثمار   -

  
  

رض حتى التغليف  story of the cashew:  فيديو هام جدا لمراحل إنتاج الكاجو من ا
  www.youtube.com/watch?v=xdMjW//https:3W6SAYالرابط :    

  األمریكیة . Healthybrandsھذا المصنع تم استغاللھ لحساب شركة 
 YUMNUTوتنتج منتج یسمى   /http://healthybrandsco.comالربط للشركة األمریكیة 

  
  
  
  
  
  

وع صغير"    " م
  بئة الكاجو مراحل تقشير وتع 

  "مدعم بالصور"
  ماكینة المعالجة الحراریة لثمار الكاجو الطازجأوال / 
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ارة وتانك األول یتكون من موقد یعمل بالحطب أو الغاز لتولید طاقة حراریة عالیة ، 2ھو عبارة عن عدد  - الثاني عب
  عن تانك حرق القشرة الخارجیة حتى یمكن كسرھا وتقشیرھا .

 كیلوجرام .400إلى  100سعة تانك الحرق من  -
  ثانیا / ماكینة كسارة الكاجو

  .لكاجونزع القشرة الخارجیة لحبة اھي عبارة عن زراع یدوي مصنع من الحدید بطریقة عینة یمكن من خاللھا  -
  یر.عمال تقش8إلى  5تثبت على طاولة خشبیة مقسمة ومجھزة لعدد من الكسارات حتى تستوعب عدد عمالة من  -

  عددة األرفف :عربات متثالثا / 
  لمرحلة التحمیص. عربات متعددة األرفف لنقل حبة الكاجو (بقشرتھا الداخلیة) -
دد طبق - ا ع رن التحمیص وھو بھ ا داخل ف ى یمكن دخولھ ا حت اجو بھ ات وھي مكونة من عدة طبقات یتم فرش الك

 (صیجان) مخرمة لضمان توزیع الحرارة داخل الفرن.
  فرن تحمیص الكاجورابعا / 

رن  - و ف ىھ ول عل رارة للحص د الح یلة بموق ن توص از أو یمك ل بالغ ق یعم م الغل ة لعمل محك رارة الالزم ة الح ی
  .التحمیص

 من الكاجو. كجم 500كجم،  250كجم،  125كجم،  60یستوعب الفرن من  -
  تقشیر القشرة الداخلیة للكاجو یدویاخامسا / 

  ه للفرز .وتجھیز ةیتم تقشیر الكاجو المحمص یدویا لنزع القشرة الداخلی -
  

  سادسا / عملیة الفرز 
ى طاوالت  - ون ونسبة الكسر عل د درجة الجودة حسب الحجم ودرجة الل زةمعملیة تتم فیھا فرز الكاجو لتحدی  جھ

  . عمال فرز5إلى  3وتستوعب ھذه المرحلة عدد عمالة من 
  سابعا / تعبئة وتغلیف الكاجو
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 ب.كیلو حسب الطل 5كیلو ، و1یعبأ الكاجو في أكیاس وزن  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لتقشير وتعبئة الكاجو 
  الصور""
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 تقشیر الكاجو یدویا  -2 : فرن لحرق ثمار الكاجو الكاملة بالقشرة -1
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الكاجو (بقشرتھا  عربات متعددة األرفف لنقل حبة -3
 . الداخلیة) لمرحلة التحمیص

 

 فرن تحمیص الكاجو  -4

 

  تقشیر القشرة الداخلیة للكاجو یدویا بعد التحمیص :  -5

  

فرز الكاجو لتحدید درجة الجودة ونسبة الكسر  -6
 وحجم الثمرة على طاوالت :
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  لطلب:كیلو حسب ا5كیلو ، و1تعبئة وتغلیف الكاجو / یعبأ الكاجو في أكیاس وزن  -7

       

  
  ملحوظة : 

تحمیص لة الیمكن شراء ماكینة تقشیر للكاجو في مرحلة بعد الحرق (الطبخ) وتستخدم لتقشیر الكاجو قبل مرح -1
 النھائیة وتتم إزالة القشرة الداخلیة بعد التحمیص داخل الفرن .

صدرة لبلدان المفي ا د كبیر وتستخدمیوجد العدید من الماكینات اآللیة لمراحل التجھیز المختلفة ولكن مكلفة إلى ح -2
 للكاجو وبھا إنتاجیة عالیة منھ مثل الھند وفیتنام..الخ.

 .% 40نسبة الجمارك المصریة علي الكاجو   -3
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   PARIVARTAN KAJU HOUSE: كة 
   للتواصل مع الشركة :

Plot No.C-75/76, Laxminarayan Industrial Estate (BRC), Near Laxmimnarayan Temple, 

Opp.Daksheshwar Mahadev BRTS, Udhna Sachin Main Road,Surat - 394220, Gujarat, India 

Phone :  91-261-6517577 

Mr. Dharmesh Bhuva 

Mobile :+919374432299, +918238515086 

 تصنیع ماكینات تجھیز الكاجو في كل مرحلة سواء الیدوي أو اآللي.ھندیة متخصصة في شركة 
  :  ة متخصصة فيك
 صناعة النباتات وتجھیز الكاجو ألیا . -

 تورید الخبراء المھرة للعمل بجنوب الھند . -

 .من مختلف البلدان المنتجة استیراد حبوب الكاجو الخام  -
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  الكاجو  فصل بذورماكينة 
  

  . ھذه الماكینة تستخدم في فصل وفرز الكاجو التالف والعفن
  مواصفات الماكینة :

  . مل عالیةقوة تح -
 تقوم بوظیفتھا بنحو كامل. -
 عمر افتراضي عالى ومتانة جیدة. -
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  لثمار الكاجو الطازجالحرارية ماكينة المعالجة 
 

  
 

   
  
  
  
  

  
  وتقطيع الكاجو حصاد آلة 
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  الهز والغربلة بعد  الكاجو صاستخماكينة 
  وكذلك استخالص الثمرة الجیدة من البذور .تستخدم في فصل الثمرة عن القشرة 

  .كیلو جرام في الساعة  250إلى 200تعمل الماكینة بقدرة 
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  نظام السير الناقل لمراحل وخطوات إعداد الكاجو
 اجاإلنتراحل ، ملحق بھ خزان وأقماع ، وموتور متعدد السرعات حتى یتناسب مع م اإلعدادبین مراحل الخام خط سیر لنقل الكاجو 
  المتتابعة بشكل ألي .
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تها) رفف لتقليل الرطوبة في حبة الكاجو (الثمرة بق  عربات متعددة ا
  

  تعمل لنقل ثمار الكاجو إلى فرن التحمیص .
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  كهربيمجفف الكاجو ال

  . كجم 500كجم،  250كجم،  125كجم،  60قدرة فرن التحمیص وھو یعمل ب
  .الفرن بالغاز حسب الطلبوھو فرن كھربائي یعمل بالكھرباء ویمكن عمل 
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 جهاز ترطيب الكاجو
  

معاییر قا لوفم تصنیعھا یت،  خصوصا قبل عملیة التقشیر من أجل إضافة محتوى الرطوبة في الكاجو لسھولة تقشیرھذا الجھاز یستخدم     

  .تنافسیة  بأسعارو. الحدیثة مضمونة الجودة والتقنیات ، ومكونات الجھاز من خامات السوق 
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  :الجھاز  میزات

  .قويھیكل  •

  .منخفضةیستخدم طاقة كھربیة  •

  .صیانة أقل •

  
  

 ماكينة تقشير الكاجو أليا 
 

مكونات ذات  رة باستخدامدسین المھتحت مراقبة صارمة من المھن ھذه الماكینةیتم تصنیع وخدم على نطاق واسع لتقشیر كمیة كبیرة من الكاجو بطریقة فعالة، تست

  .لة بأسعار اقتصادیةاآل هھذإلى تقدیم جودة أفضل وتقنیات حدیثة جدا. باإلضافة 

  :ھا میزات
  التركیب .سھل  -
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 مل الشاق .والعتحمل الظروف  -

 .قوة عالیة -

  ضجیج أقل من أي ماكینة أخرى . -

 ضجیج أقل تشغیل

  ماكينة الغربلة والفرز
  

  كسر ات مختلفة لفرز الثمار حسب الحجم ودرجة الخطوط غرابیل بأحجام فتح4تعمل المیكنة على أربع مراحل فرز عبر 
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ة بعد  ولى ماكينة فصل الكاجو من الق   مرحلة الحرق ا
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صل الماكینة ل نزعھا وتوتى یسھوتقوم الماكینة على فصل الكاجو بالقشرة الداخلیة من القشرة الخارجیة التي مرت على مرحلة الحرق األولى ح
  كسر لتحدید درجة الجودة حسب الحجم ونسبة الكسر .بغربال فرز األحجام وال

  

  

  
  
  

ة الداخلية ت لفرز الكاجو المقشور قبل نزع الق   طاو
انلس الغیر معدن االست طاوالت منویتم ذلك یدویا من قبل عدد من العمال وتصنع البعد مرحلة التحمیص قبل ولفرز الثمار یام إستخدام الطاولة 

   المنتج .قابل للصدأ للحفاظ على 
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  ماكينة تعبئة الكاجو في صفائح 
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ير لزيادة مدة ألة تعبئة الكاجو عبر تكنولوجيا الفاكيوم (شفط الهواء) واعدادة للتصد
ل فترة التخزين والعرض  حية المنتج خ   ص
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ة"بيان بواردات م من الهند ومن جميع دول    العالم من الكاجو الطازج "بق
Bilateral 
8 digits Exporters Imported 

value in 2011 

Imported 
value in 

2012 

Imported 
value in 

2013 

Imported 
value in  

2014 

Imported 
value in 

2015 

 World 4,683 9,564 10,077 10,771 10,750 

 Viet Nam 941 2,728 4,401 5,128 6,540 

 India 3,032 5,257 4,675 4,359 3,994 
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 Turkey 0 0  0 278 128 

 Libya, State of 0 120 776 97 46 

 United Arab Emirates 547 499 12 415 43 

 
LAIA not elsewhere 
specified 152 0 0 171 0 

 Chile 0 74 0 0 0 

 China 0 271 0 85 0 

 France 0 0 0 45 0 

 Iran, Islamic Republic of 11 375 0 0 0 

 Côte d'Ivoire 0 0 213 0 0 

 Lebanon 0 0  0 65 0 

 Mozambique 0 0 0 19 0 

 Paraguay 0 0 0 108 0 

 
United States of 
America 0 144 0 0 0 

 Burkina Faso 0 96  0 0 0 
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كات العالمية المصدرة للكاجو    بعض ال
ت ن دولة الهند )( خصوصا م يمي   با

 www.trademap.org   من موقع  
List of exporting companies for the following product 

Product category : Cashew nuts 
 

A Baur & Company (Pvt) Ltd 
Country Sri Lanka 
City Colombo 1 
Website http://www.baurs.com 
Phone +94 11 4732670 

Executives Lakshman Niyangoda (MD/Chief 
Operating officer) 

  

A V Thomas & Company Limited 
Country India 
City Cochin 
Website http://www.avtexports.com 
Phone +91 484 2666321 

Executives Padmakumar S. (Departmental 
Director/Manager)

Aaditya International 
Country India 
City Mumbai 
Website http://www.dryfruitwarehouse.com 
Phone +91 22 24154141 

Executives Nimish Kishore Thakkar 
(Principal Executive/Proprietor) 

Abbas Cashew Company 
Country India 
City Kollam 
Website http://www.cashewindia.org 
Phone +91 474 2711344 

Executives P.A. Mohammed Najeeb 
(Principal Executive/Proprietor) 
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Achal Cashews Private Limited 
Country India 
City Mangalore 
Website http://www.achalcashew.com 
Phone +91 824 2400100 

Executives Gurpur Giridhar Prabhu 
(MD/Chief Operating Officer) 

Achal Industries 
Country India 
City Mangalore 
Website http://www.achalcashew.com 
Phone +91 824 2408187 

Executives G.Giridhar Prabhu (Principal 
Executive/Proprietor) 

Agri-Com International 
Country India 
City Mumbai 
Website http://www.agricom.cc 
Phone +91 22 26314227 

Executives Sanjay Hingorani (Principal 
Executive/Proprietor) 

Ajanta Industries 
Country India 
City Ponda 
Website http://www.organiccashew.com 
Phone +91 832 2312553 

Executives A. Surendra Kamath 
(Executive) 

Akshar Cashew Industries 
 Country India 
City Ahmedabad 
Website http://www.aksharcashew.com 
Phone  

Executives Sanjay Prajapati (Principal 
Executive/Proprietor) 

 
 

AK-Skyangels Import-Export 
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Country India 
City Dindigul 
Website http://www.ak-skyangels.com 
Phone +91 4553 243424 

Executives S. Appan (Principal 
Executive/Proprietor) 

Amritha International 
Country India 
City Tirupur 
Website http://www.amrithainternational.com 
Phone +91 421 4337102 

Executives B.Gopi (Principal 
Executive/Proprietor) 

Arockya Santhai Wellness Complex 
Country India 
City chennai 
Website http://www.arockyasanthai.com/ 
Phone +91 44 24825336 

Executives Selvarajan (Principal 
Executive/Proprietor) 

Aziya International 
Country India 
City Kollam 
Website http://www.cashewindia.org 
Phone +91 474 2713610 

Executives Rajila Najeeb (Principal 
Executive/Proprietor) 
 

BLB Commodities Limited 
Country India 
City New Delhi 
Website http://www.blbcommodities.com 
Phone +91 11 49325600 
Executives Brij Rattan Bagri (Chairman) 

 
 
 
 

Emcees Commercial Company 
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Country India 
City Mumbai 
Website http://www.emceeswalnuts.com 
Phone +91 22 42130808 

Executives Rakesh Anand (Principal 
Executive/Proprietor) 

 
Engracia International 

Country India 
City Kanyakumari 
Website http://engraciaindia.com 
Phone  

Executives M Ezhil (Principal 
Executive/Proprietor) 

  
Enrich Impex Private Limited 

Country India 
City Chennai 
Website http://www.enrichimpex.com 
Phone +91 44 23723420 
Executives Subhan Sahib (Director) 

  
Gayathri Exports 

Country India 
City Karkala 
Website http://www.gayathriexports.com 
Phone +91 8258 231006 

Executives Bola Prabhakar Kamath 
(Principal Executive/Proprietor) 

  
 

Hassani Food Industries 
Country United Arab Emirates 
City Dubai 
Website http://www.hassanigroup.com 
Phone +971 4 3471555 

Executives Mahdi Hasani (MD/Chief 
Operating Officer) 
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India Food Exports 
Country India 
City Kollam 
Website http://www.Indiafoodexports.com 
Phone +91 474 2741656 

Executives G. Satheesh Nair (Principal 
Executive/Proprietor) 

  
  

Kashmir Walnut Industries 
Country India 
City Jammu 
Website http://www.kashmirwalnut.com 
Phone +91 191 2505543 

Executives Rajan Nagpal (Principal 
Executive/Proprietor) 

  
  

Mahavishnu Cashew Factory 
Country India 
City Kollam 
Website http://www.mvcindia.com 
Phone +91 474 2620560 

Executives S. Renjith Lal (CEO - 
Chief Executive Officer) 

  
  

Sahyadri Cashew Processors  
Country India 
City Kumta 

Website http://www.kompass.in/sahyadri-
cashew-processors 

Phone +91 8386 222194 

Executives Muralidhar Prabhu (Principal 
Executive/Proprietor) 

  
  
  
  
  

The Cashew Export Promotion Council of India  
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Country India 
City Cochin 
Website http://www.cashewindia.org 
Phone +91 484 2376459 

Executives Hari Krishnan Nair 
(Chairman) 

  
  

The Kerala State Cashew Development Corporation Limited  
Country India 
City Kollam 
Website http://www.cashewcorporation.com 
Phone +91 474 2742271 
Executives R. Chandrasekharan (Chairman) 

  
  

Vijayalaxmi Cashew Company  
Country India 
City Kollam 
Website http://www.vlccashews.com 
Phone +91 474 2741391 

Executives 
K. Ravindranathan Nair 
(Principal 
Executive/Proprietor) 

  
  

Vittal Cashew Industries  
Country India 
City Kasaragod 
Website http://www.vittalcashew.com 
Phone +91 467 2204548 

Executives 
H. Santhosh Kamath 
(Principal 
Executive/Proprietor) 

  
  
  
  
  
  
  

Western India Cashew Company Private Limited  
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Country India 
City Kollam 

Website 
http://www.wenders.com      
http://www.indiancashews.com 
 

Phone +91 474 2760943 

Executives Harikrishnan R.Nair (CEO - 
Chief Executive Officer) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   www.alibaba.comشركات من موقع على بابا   
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.HUNT MATERIALS ENTERPRISE CO., LTD-WEL  

  $ للطن1800:  1300السعر : 
Ms. Sharon Yang  
   Taiwan :البلدة/المنطقة
 Taipei :المدینة
No.1-20, Ln.37, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City :عنوان الشارع

 
 .WEL-HUNT MATERIALS ENTERPRISE CO., LTD :اسم الشركة

عنوان 
 No. 1-20, Ln. 37, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taiwan :التشغیل

لشبكةموقع ا : http://www.welhunt.com.tw 
 الموقع على

alibaba.co
m: 

https://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAAJ6xhj0voIWasIHIKCBegt2 
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TZAMSHENGU INVESTMENT (PTY) L 

  Houghton Estate, Johannesburg, South Africa 14 :عنوان التشغيل
كة موقع ال لكتروني لل  http://www.zamshenguinvestment.co.za  :ا

كة ع موق alibaba.com:موقع  علىال
 

https://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAAIIbW%5BNHVRjBgfZUNk%5BBuFW  
  
  
  

  
  

  US $ 1500 -2500  سعر الفوب:
  Durban Port  ميناء:

  طن متري / طن متري 51  مية الطلب:أدني ك
  L/C,T/T  وط الدفع:

  المنتج علي الموقع :
https://arabic.alibaba.com/product-detail-img/--50019092778.html 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

DALLAS CLOTHING HOUSE  
  

 BSCIC Industrial Area, Konabari, Gazipur, Bangladesh :وان التشغيلعن
  

   :http://dallasclothing.trustpass.com موقع الشبكة
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كة موقع     alibaba.com موقع علىال

 
https://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAAJJa9dly61rRzauDxlGGQHW 
 

 
  
  

 US $ 1200-1300  :سعر الفوب
 طن / طن 200  :أدني كمية الطلب

 L/C,T/T  :وط الدفع
 طن / طن شهر 1000  :القدرة علي التوريد

  
  وقع :المنتج علي الم

https://arabic.alibaba.com/product-detail-img/--122404574.html 
  
  
  
  
  

Jiangsu Holly Corporation 
 

 ,No. 50, Zhonghua Road, Nanjing, Jiangsu :عنوان التشغيل
China (Mainland) 

كةموقع ال لكتروني لل   http://www.artall.com  :ا
كة موقع   :alibaba.comموقع  علىال

ier_wc4BAALldXBSPFEHPJo1lmpR54Y1https://arabic.alibaba.com/suppl 
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 مكعب القدم / قدم مكعب 20  :أدني كمية الطلب
 L/C,T/T  وط الدفع

 طن / طن شهر 1000  :القدرة علي التوريد
  المنتج علي الموقع :

https://arabic.alibaba.com/product-detail-img/-80-52-47-kgs-min-10-rcn-nanking--60321464898.html 
 
 
 
 
 
 
 

PT. HASIL ALAM SATRIA  
  
 

 Jl. Bukit Dahlia 13/99, Sendangmulyo, Semarang, Propinsi :عنوان التشغيل
Jawa Tengah, Indonesia 

لكترونموقع ال كةا  http://www.hass.co.id  :ي لل
كة موقع   :alibaba.comموقع  علىال

%5BfzrfGTdfhttps://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAAJ1LBRai1ucC26 
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 US $ 2-4  سعر الفوب:

  Surabaya  ميناء:
  طن / طن 20  أدني كمية الطلب:

  L/C,T/T,MoneyGram  وط الدفع:
  المنتج علي الموقع :

https://arabic.alibaba.com/product-detail-img/-50017357603 --2015.html 
 
 
 
 
 
 

EASTAK COTE D'IVOIRE SARL  
 

 PLATEAU, Abidjan, Cote D'Ivoire :عنوان التشغيل
كةموقع ال لكتروني لل  http://www.eastak.net  :ا

كة موقع   :alibaba.comموقع  علىال
https://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAALruYXO7koPPsq0IEyocl5o  
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 US $ 1300-1500  سعر الفوب:

  FOB ABIDJAN PORT  ميناء:
  طن متري / طن متري 16  أدني كمية الطلب:

  L/C,T/T  وط الدفع:
  المنتج علي الموقع :

-coast-ivory-from-shell-in-nut-cashew-raw-detail/dry-https://arabic.alibaba.com/product123746796html.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Qingdao Hengze Import&Export Co., Ltd 
  

 ,Unit 1, Bldg. 1, 135 Fuzhou North Rd., Shibei Area, Qingdao ,1206 :عنوان التشغيل
Shandong, China (Mainland) 

كة موقع   :alibaba.comموقع  علىال
https://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAAIAovN8tYbLpnon0aVxx9x8 
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 US $ 1500-2000   سعر الفوب:

  qingdao   ميناء:
  طن متري / طن متري الكاجو الجوز قذيفة و الكاجو ق 14 أدني كمية الطلب:

  L/C,T/T   وط الدفع:
  المنتج علي الموقع :

-shell-in-nuts-cashew-raw-dried-shell-nut-cashew-quality-detail/top-https://arabic.alibaba.com/product
60505861418html.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TMEM  
 R Boulevard Jourdan, 75014 Paris, paris, France 7 :عنوان التشغيل

كة موقع   :alibaba.comموقع  علىال
 5BRK6GKYflym6F0Bhttps://arabic.alibaba.com/supplier_wc4BAAJ%5Bp4ZUA%  
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 US $ 1500-1800  سعر الفوب:

  Hamburg  ميناء:
  طن متري / طن متري 10  أدني كمية الطلب:

  L/C,T/T,Western Union,MoneyGram  وط الدفع:
  المنتج علي الموقع :

https://arabic.alibaba.com/product-detail/viet-nam-cashew-nut-shell-with-best-price-50031070669.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

WEL-HUNT MATERIALS ENTERPRISE CO., LTD. 
 

 
 No. 1-20, Ln. 37, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taiwan :عنوان التشغيل

كةموقع ال  لكتروني لل  http://www.welhunt.com.tw  :ا
كة موقع   :alibaba.comموقع  علىال

: c.alibaba.com/supplier_wc4BAAJ6xhj0voIWasIHIKCBegt2https://arabi  
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 US $ 1300 -1800   سعر الفوب:

  HCM  ميناء:
  طن متري / طن متري 15  أدني كمية الطلب:

  L/C,T/T  وط الدفع:
  المنتج علي الموقع :

https://arabic.alibaba.com/product-detail/factory-price-asia-cashew-kernel-with-shell-
60435436484.html?s=p 


