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כיל חתמה על מזכר הבנות בנוגע להקמת 
 תעשיית פוספט באפריקה

מזכר ההבנות עם קבוצת לבייב מתייחס לפעילות כרייה ימית והקמת תעשייה לייצור 
 בוססי פוספט יוחדים ממוצרים מ

ומחזקת את תעשיית מוצרי הפוספט להבטחת עתודות פוספט תחרותיות כיל פועלת 
  המיוחדים שלה

גיוון רכישה ול כילתכנית האסטרטגית של יישום הנוסף ב צעד המיזם המשותף הינו 
פוספט באמריקה ה, לשם גידול והרחבה של עסקי המוצרים מבוססי פוספטמקורות 

 ובאפריקה 

הקמת מיזם משותף עם פעולה זו מצטרפת למהלכים נוספים שכיל ביצעה לאחרונה, כולל 
 , יצרנית הפוספט המובילה בסיןYunnan Yuntianhua (YTH)קבוצת 

מספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר הייחודיים  מינרליםיצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי , כיל

 LLNPעל מזכר הבנות עם חברת חתמה היום כי  הודיעה, והחומרים המורכביםבשוקי המזון, החקלאות, 

של , כולל כרייה ימית בקנה מידה עולמיתעשיית פוספט הקמת לבחינת ההיתכנות של בייב( ב ל)מקבוצת ל
, כולל חומצה זרחתית באיכות דשן, לאורך כל שרשרת הערךמוצרי המשך הקמת מפעלים לייצור פוספט ו

מחזיקה בהיתרי  LLNPחברת . ( ודשנים מיוחדיםDAP-ו MAP, דשני פוספט רגילים )כולל לבנהחומצה זרחתית 

 מיליארד טון. 1-כרייה ממרבץ פוספט בהיקף מוערך של כ תחיפוש ורישיונו

 דשנים ומוצרי המשך, והיא תוביל לייצור מתחריםעלות הפקת הפוספט צפויה להיות תחרותית ביותר ביחס ל
 . בעלויות נמוכות

מבוססי פוספט ימי,  ייצור של מוצרי המשךפיתוח טכנולוגי נדרש לבכוונת הצדדים להשלים בחודשים הקרובים 
הפיילוט, יוכן מוצלח של עם סיום מוצרים מיוחדים מבוססי פוספט. בנוסף להקמת מפעל ניסיוני בנמיביה לייצור 

 התכנות מפורט לשם הבטחת מימון הפרויקט. מחקר

נגישות לוגיסטית מצפוי להנות , בסמוך למקום כריית הפוספט על החוף האטלנטי של נמיביהשימוקם  ,המפעל
ישרת את כל מערך שנמל ייעודי באמצעות בעלויות תחרותיות מאוד , אמריקהוצפון דרום לאזורי הביקוש ב

)כולל תשתית תחבורה יבשתית מפותחת . בנוסף לכך, המפעל ייהנה גם מהגלםיבוא חומרי ייצוא המוצרים וי
   . בדרום אפריקה ולאזורי הסחר המתפתחים במזרח אפריקההביקוש רכבת( לאזורי 

ניסיון רב שנים המבוססות על ידע טכנולוגי ייחודי בשיטות כרייה ימיות , LLNPקבוצת לבייב, חברת האם של ל

בכרייה ימית בנמיביה. אלה משתלבים עם הניסיון הרב של כיל, יתרונה ומעמדה כיצרנית עולמית מובילה 
   המיוחדים. פוספט הבשוק מוצרי 

הקמת מיזם משותף  המיזם המשותף עם קבוצת לבייב מצטרף למהלכים נוספים שכיל ביצעה לאחרונה, כולל 

מיליון טון  2.5-כ כרייה והפקת כולל ה ,, יצרנית הפוספט המובילה בסיןYunnan Yuntianhua (YTH)עם קבוצת 

צעד נוסף  זהו . לאורך כל שרשרת הערךתעשייתית לייצור מוצרים מבוססי פוספט פעילות וכן  ,פוספט בשנה



 

 
 

לשם גידול , לישראל מחוץ פוספט  מקורות וגיוון רכישה הכוללתאסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" במימוש 
 והרחבה של עסקי המוצרים מבוססי פוספט לשוקי החקלאות והחומרים המורכבים באמריקה ובאפריקה. 

 .הבטיח את עתיד פעילות הפוספט של כיללצעדים אלה צפויים 
 

המובילה והוותיקה בקרב קבוצת לבייב, להיכנס לשותפות עם שמחים "אנו : כיל ל"מנכ, בורגס סטפן
כימיה והאגרוהמזון  יצרכים המשתנים של שוקיאפשר לכיל לספק את ההמשקיעים  בנמיביה. המיזם המשותף 

להתחיל רק ים ההשקעות צפוישל הפרויקט ועיקר פיתוח רוב הביבשת אפריקה.  , כוללבמהירות יםהמתפתח
לאחר  החברה, וזאת פעילות הייחודית שלהגל הבא של הרחבת הכך שפרויקט זה יהווה את שנים,  4-3בעוד 

יהווה זה שהפרויקט . איננו צופים יושלםהפרויקטים מחוללי הצמיחה בהם אנו פעילים היום שחלק משמעותי מ
 בשנים הקרובות".  על החברה מעמסה פיננסית נוספת 

 
אנו שמחים על ההזדמנות לפתח פעילות כרייה וייצור פוספט בקנה מידה ": דשנים כיל ל"מנכ, אדר ניסים

ידועה באקלים הפוליטי וההמפתחות והליברליות באפריקה,  המדינות היציבות, עולמי בנמיביה, שהינה אחת מ
ביחד ובשיתוף פעולה תוך פיתוח ועידוד התעסוקה  הצדדים יפעלוהנוח ובפתיחותה למשקיעים זרים. 

בוד בשיתוף פעולה אנו נמשיך ונעוהכלכלה המקומית, לצד הקפדה על פעילות סביבתית אחראית ומקיימת. 

ועם קבוצת לבייב על מנת לקדם את שלביו הראשונים של הפרויקט בחודשים הקרובים, ובכך  LLNPצמוד עם 

 הזה". חשוב לממש את החוזקות והיכולות של שני הצדדים על מנת ליהנות מהפרויקט ה
 

, אחת מהיצרניות הבינלאומיות של מוצרים כיל"אנו מברכים על שיתוף הפעולה שנחתם עם  קבוצת לבייב:
מבוססי מינרליים ייחודיים, לאספקת צרכי האנושות בשוקי המזון, החקלאות, ועוד. שותפות נועדה לענות על 

 הצרכים העולמיים של שוקי המזון והאגרוכימיה המתפתחים ומשתנים במהירות. 

בוסס על ניסיון רב שנים מפעילותה בנמיביה. ידע טכנולוגי ייחודי בשיטות כרייה ימיות, המ LLNPלחברת 

החברה, שזיהתה את הפוטנציאל הגלום בעסקי הכרייה, הקימה ופיתחה מרבץ עתיר היקף של פוספטים, 
 שיתרום להפיכתה של נמיביה לחוד החנית של תעשיית הדשנים העולמית.

לייצור מוצרי המשך  , הכולל כרייה ימית של פוספט והקמת מפעליםכילבמסגרת שיתוף הפעולה עם 
מתוחכמים, יפתחו החברות את חומר הגלם שיתקבל וישביחו אותו לכדי מוצרים סופים איכותיים בגבולות 

תאום מלא עם רשויות ב והצדדים יפעלו, שר המכרות של נמיביהרבה מצד הפרויקט זוכה לתמיכה המדינה. 
. במסגרת שיתוף פעולה זה, יקפידו החברות על ובכפוף לאישורים של הגורמים הרלוונטיים במדינהנמיביה 

 לבחינת שמירה על איכות הסביבה. (EIA)קיום סקר נאותות, שיכלול ביצוע מבחנים מחמירים 

בנוסף, הדשנים שיופקו על ידי החברות יתרמו לענף החקלאות ותעשיית המזון בעולם בכלל, ובנמיביה, בפרט. 
ן שיתאימו לתעשיית החקלאות בנמיביה ויסייעו להפיק תוצרת בין היתר, הפרויקט יוכל לייצר מוצרי דש

לייצר מקומות  הפרויקט צפוי חקלאית עשירה יותר להתגבר על הקשיים אותם חווים החקלאים במדינה,
 . "תעסוקה רבים לתושבי המדינה

 
 

 אודות כיל:
צרכיה החיוניים של האנושות כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את 

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה 
זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 
לטיפול במים. פעילות 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 
. תוספי המזון תעשיות התרופות ותוספי המזוןשכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני ב

מספקים ; המוצרים לטיפול במים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותרמאפשרים  שאנו מייצרים
יצירת אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם מים נקיים

מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח לדידותית לסביבה, יעילה יותר ויאנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים. 

כיל נהנית ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו 
זן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאו

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.



 

 
 

כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו 
לל מחזיקי העניין של פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכ

 החברה.
ממניות כיל  46%(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

ויתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 13.8%מוחזקות בידי החברה לישראל, 
 הציבור.

ומכירותיה בשנת  בישראל, רובם בנגב. 5,000-מהם כ העולםעובדים ברחבי  14,000-החברה מעסיקה כיום כ
 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 48%-וכ מיליארד דולר 6.1 -הסתכמו בכ 2014

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

 
 

ביטויים כגון "צופים", "מאמינים", "יכולים", "מתכננים", "מעריכים",  , בין היתר,מידע צופה פני עתיד, ובכלל זאתאמירות המכילות הודעה זו כוללת 
להערכת עתודות הפוספט בנמיביה; ההנחה שמיקום המפעל על החוף התייחסות  ,בין היתר ,". אמירות אלה כוללותי"פוטנציאל"מניחים", "צפי", 

אשר תתרום לעלות התחרותית של הפעילות המשותפת ולהיקף נגישות לוגיסטית פנימית ; נגישות לוגיסטית בעלויות תחרותיותפק האטלנטי יס
 הייצור המתוכננות של פוספט, חומצה זרחתית ירוקה ודשנים. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל מידע זמין

ברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלה כפופות לסיכונים ולחוסר ודאות והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות ואף באופן העומד בפני הנהלת הח
מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד, בשל גורמים שונים, לרבות, בין היתר, שינויים בביקושים ובמחירים של 

ואנרגיה בכפוף לצעדים של הממשלות, יצרנים או לקוחות, שינויים בשוקי ההון, ובכלל זאת תנודות בשיעורי מטבע  המוצרים, כמו גם הוצאות שילוח
חוץ, זמינות אשראי, שיעורי הריבית במשק, שינויים במבנה התחרות במשק, מחסור בחומרי הגלם העיקריים שבשימוש, פערים בין עתודות סלע 

( ביום SEC( של החברה שהוגש לרשות ניירות הערך בארה"ב )F-20וגורמי הסיכון המופיעים בדוח השנתי ) הפוספט בפועל לבין אומדן העתודות
. אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בו נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן אותן או מידע אחר הכלול בדוח זה 2015במרץ,  20

 ועוד.בעקבות מידע חדש, התפתחויות עתידיות 

 
 
 
 
 

 לפרטים נוספים:
 עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור

 03-6241411פקס':  03-6241241טל': 

 7716666-050נייד:  pr.com-yaara@fleisherיערה גרויסמן 
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