
 

 
 

 

     

  

 

 

23.1.4.  

 כיל ממשיכה לבסס את מעמדה בשוק האשלג בסין:

  לאספקתעם לקוחותיה  מיםחתמה על הסכ

 5102עד לתום מיליון טון אשלג  1.1 -כ

 טון נוספים 011,111החוזה כולל אופציה לאספקת 

בשל של השנה כמויות שלא יוכלו להיות מסופקות במחצית הראשונה 

 התמשכות השביתה, יסופקו ברובן במחצית השנייה.

 מיליון טון 1.1  -כל לקוחותיה בסין לאספקת אשלג בהיקף שהסכמים עם כיל דשנים חתמה על 
מחיר המכירה טון נוספים.  100,000ההסכם כולל אופציה לאספקת . .214יסופקו עד לתום שנת ש

בעסקאות עם יצרנים אחרים המספקים  הנלאחרודומה למחיר שנקבע  למחצית הראשונה שסוכם
 .$(41עליה של  (אשלג לשוק הסיני

 
רובה של הכמות החוזית בין כיל ללקוחותיה בסין,  תלת שנתי םהסכבהתאם לחוזים, שהם חלק מ

בשל התמשכות של השנה שלא תוכל להיות מסופקת ללקוחות בסין במהלך המחצית הראשונה 
 השביתה במפעלי ים המלח, תסופק במהלך המחצית השנייה.

 
הבעת  ומהווים לקוחותיה שכיל פיתחה עם מבטאים את הקשרים ההדוקיםבסין שנחתמו  סכמיםהה

את מעמדה  יםמחזק החוזים אל .על אף פוטנציאל לעיכוב באספקה לאור השביתה בכיל הותמיכאמון 
ספק משמעותי וכ החקלאות,ואת צרכיה החיוניים של האנושות בשוקי המזון חברה המספקת של כיל כ

 בשוק הצומח בסין. 
 

ביטוי להצלחת  מהווים .214אמר: "חוזים אלו שנחתמו לשנת  ניסים אדר מנכ"ל כיל דשנים
אנו מעריכים את האמון שהלקוחות  ישירות ליצרני ומפיצי דשנים.ומכירה שיווק אסטרטגיה של כיל לה

  לחזק ולבסס אמון זה". ונמשיך לפעול במטרה ,לאורך השנים ואף בעת הזונותנים בנו 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

     

  

 

 

 אודות כיל:

ה החיוניים של האנושות בעיקר כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכי

 בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה זרחתית 

ול במים. פעילות נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות לטיפ

 .הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובלית

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט שכיל כורה 

מאפשרים  . תוספי המזון שאנו מייצריםבתעשיות התרופות ותוספי המזוןומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני 

למיליוני אנשים ולתעשייה  מים נקייםמספקים ; המוצרים לטיפול במים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר

מניעת לידידותית לסביבה, יעילה יותר ויצירת אנרגיה אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; ברחבי העולם

 התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים. 

ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו גם  כיל נהנית

וזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה ברחבי העולם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מא

 וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו פועלים 

 ולכלל מחזיקי העניין של החברה.בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים 

ממניות כיל מוחזקות  %.1(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 וייתר המניות מוחזקות בידי הציבור. PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 43.1%בידי החברה לישראל, 

 2141ומכירותיה בשנת  בישראל, רובם בנגב. 111,. -מהם כ רחבי העולםעובדים ב 11.,42 -החברה מעסיקה כיום כ

 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 48%-וכ מיליארד דולר 1.4 -הסתכמו בכ

 group.com-www.icl למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת

http://www.icl-group.com/

