
 

 

17.1.1. 

 כיל מבססת ומבטיחה את מעמדה לשנים הקרובות כספקית אשלג מרכזית בסין

 מיליון טון אשלג  3.3חתמה על הסכמי מסגרת לאספקת 

 במהלך שלוש השנים הקרובות

אשלג ן טו 6660666-כבסין במסגרת זו כיל תספק ללקוחותיה 

 3603במחצית הראשונה של שנת 

כיל דשנים חתמה על הסכמי מסגרת עם לקוחותיה בסין לאספקת אשלג בהיקף כולל של 
המחירים לכמויות שיסופקו על פי הסכמי . מיליון טון לשלוש השנים הקרובות ...

 . המסגרת ייקבעו מעת לעת  בהתאם לתקופה הרלבנטית בשוק האשלג הסיני
 

ן שנקשרו בין כיל דשנים ובין הסכמים אלה מבטאים את הקשרים ההדוקים ויחסי האמו
גם  ניהםואת רצון הצדדים להבטיח את שיתוף הפעולה בי, מספר לקוחותיה הגדל בסין

מיליון טון אשלג בשלוש שנים תבסס ותחזק את  ...אספקה צפויה של . בשנים הקרובות
החשוב והצומח בסין גם לשנים , מעמדה של כיל דשנים כספק משמעותי בשוק הגדול

על מנת להבטיח את , סין זקוקה לדשן האשלגן בכמויות גדלות והולכות .הקרובות
ולאור עליית רמת החיים , אספקת המזון בכמות ובאיכות הראויה לאוכלוסייתה הגדלה

אספקת האשלג על ידי כיל דשנים תורמת להבטחת  .ושינוי הרכב התזונה של תושביה
 .מיליארד תושבי סין 3..1 -אספקת המזון ל

 
על הסכמי אספקה למחצית  בסין כיל דשנים חתמה עם לקוחותיה, מהסכמים אלהכחלק 

מחיר המכירה שסוכם . אשלגן טו 661,111 -בהיקף כולל של כ .311הראשונה של שנת 
 .  דומה למחיר שנקבע לאחרונה בעסקאות עם יצרנים אחרים המספקים אשלג לשוק בסין

 
אך עיקר , רות אשלג בספרד ואנגליהכיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח כמו גם ממכ

האשלג המשווק לסין מיוצר בישראל תוך מימוש יתרונה הלוגיסטי של כיל על פני מרבית 
 . מזרח אסיה דרך נמל אילת-מתחרותיה בייצוא אשלג לדרום

 
החליטה כיל דשנים לאמץ אסטרטגיית שיווק חדשה בסין ולמכור ישירות  3111בשנת 

 .311חלטה אסטרטגית זו מוכיחה את עצמה גם בתחילת שנת ה. ליצרני ומפיצי דשנים
בהם כיל דשנים הגדילה את מספר , 3113 – .311לאור החוזים החדשים לשנים 

שיכלול אשלג למגוון , לקוחותיה בסין ואף הרחיבה את סל המוצרים שיסופק ללקוחותיה
 . שימושים בשוק הסיני

 



 

 

שצומח בהדרגה לשוק האשלג , לג הסינישוק האש"מסר כי , ל כיל דשנים"מנכ0 דני חן
חוזר לצרוך כמויות משמעותיות של אשלג במטרה להבטיח כמויות , הגדול בעולם

כמו כל תושבי , עובדי החברה, אנו. מספקות של יבול חקלאי עבור אוכלוסיית סין הענקית
ד ראויים להיות גאים על חלקנו במאבק כנגד הרעב בעולם ובמרוץ המתמי, מדינת ישראל

 . להבטיח את אספקת המזון לאוכלוסיית העולם הגדלה והולכת
 

הרחבת סל מוצרי האשלג והסכמי מסגרת לאספקת מעל , הגידול במספר לקוחותינו בסין
שלושה מיליון טון אשלג בשלוש שנים הינם ביטוי להצלחת המדיניות בה נקטנו כדי  

מעריכים מאד את האמון אנו . לבסס את מעמדנו כספק מרכזי לשוק הסיני הצומח
יצירתיים ואמינים גם בעתיד כדי , שהלקוחות נותנים בנו ומבטיחים להמשיך להיות יעילים

  ".לחזק ולבסס אמון זה

 

 

 אודות כיל

. לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים-כיל הנה חברה רב
עיקר פעילותה של כיל , במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים

 .ולייעול תהליכי ייצור ושיפור מוצרים, מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם

והיא נמצאת במקום השישי בייצור  האשלג , כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי
, החומצה הזרחתית הנקייה, הברום, לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג. בעולם
מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת התפשטות , פטים המיוחדיםהפוס

 .שריפות

לכיל . כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית, כיל דשנים: כיל פועלת בשלושה מגזרים
: מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם, מסופים, מערך משרדי שיווק, מפעלי ייצור

 .  ם אמריקה וסיןדרו, ב"ארה, אירופה, בישראל

לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח  והיא  מפיקה מים המלח בתהליך 
כמו כן כיל . מוצרי מגנזיה ומלחים שונים, מגנזיום, ברום, ייחודי וידידותי לסביבה אשלג

 .כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות באנגליה ובספרד

החברה מעסיקה (. TASE:ICL)אביב -הנסחרת בבורסה בתלכיל הנה חברה ציבורית 
 .מהם בישראל 3111 -כ, עובדים ברחבי העולם 13,111 -כיום כ

ממנו נבע  50%-מיליארד דולר וכ 7-הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 3111בשנת 
 group.com-www.icl -למידע נוסף בקרו ב. מיצור המתבצע בישראל
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