
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

9.2.1. 

בוחנת הרחבה ; "צעד נוסף קדימה"כיל מיישמת את האסטרטגיה החדשה 
 :ל"של מקורות פוספט בחו

עם חברת חתמה על הסכם הבנות לשיתוף פעולה 
Duc Giang םאטניבוי כרייה ועיבוד פוספטל 

 בבעלות החבר ,Duc Giangלשיתוף פעולה עם ( MOU)הסכם הבנות עקרוני על כיל חתמה 
להקמה ותפעול משותף של פרויקט לכריית פוספט והקמת מפעלים לעיבוד  ,מוייטנאם פרטית
 פעולהה שיתוף הסכם. בדרום מזרח אסיה נוספיםושווקים  םאטניויאת  שישמשו ,פוספט

 שלושתב יםשימוש מגווןולייצור בוייטנאם  Bao Thangפוספט במחוז  ולייצור לכרייהמתייחס 
שימושים תעשייתיים החומרים המורכבים לו חקלאותה, תחום המזון: של כיל פעילותהתחומי 
 . אחרים

הסכם  . Ta Duy Chinh מר ,בישראל םאטניוי שגרירכבוד של  בנוכחותוהסכם ההבנות נחתם 

והוא ביטוי לרצון שתי  - "קדימהצעד נוסף " -אסטרטגיה החדשה של כיל ה זה תואם את

להגדיל ולגוון שיאפשר לחברה , להיכנס לתהליך בדיקה יסודי של שתוף פעולה עתידי החברות

, להרחיב את פעילותה הגלובאלית בשוק הפוספט, את מקורות המינרלים שלה מחוץ לישראל

. ים המורכביםהמזון והחומר, החקלאות: תוך שימוש במנועי הצמיחה בשווקים בהם היא פועלת

המזון והחומרים המורכבים והיא , הפוספט מהווה מרכז לפעילותה של כיל בתחום החקלאות

  . הצהירה לאחרונה על רצונה להגדיל ולהרחיב את הפעילות בתחום זה

 מטרתה אלא  .ישראלבהפוספטים  פעילותאת  לא נועדה להחליף בווייטנאם הפלטפורמה בניית
שיתוף  .באסיה עיקרבו, הגלובליים פוספטה בשווקי כיל של הפוספטלהרחיב את מקורות 

כעת תלויים ש, כיל שלוהמפעלים מהלקוחות  כמהאת הצרכים של  גם לספק וכלי הפעולה
בשל גמר עתודות  פסקיתבישראל פעילות הכרייה במקרה בו , בנגבפלטפורמת הפעילות ב

 . חדשים בשדה בריר כרייה היתרי ואי מתן , הפוספט במכרות הקיימים בעוד שבע עד עשר שנים
 

שתי החברות מאחדות פעילות כדי לבחון הרחבה של כריית פוספט בוייטנאם כולל מוצרי המשך 
והן מאמינות כי שיתוף פעולה זה יוביל לתוצאות פוריות והוא אף יהווה בסיס , מבוססי פוספט

 . שתוף הפעולה בין שתי החברות בוייטנאם ובארצות השכנות לה להרחבה והעמקת

והיא נמצאת בתהליך של , בוייטנאם( P4)מייצרת חומצה טרמית  Duc Giangחברת , כבר היום
כולל בניית פרויקט להרחבת פעילות הדשנים וייצור חומצה זרחתית , הרחבת פעילותה בתחום



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

וף הפעולה ביניהן יסייע בפיתוח התעשייה ושתי החברות מאמינות כי שת, לדשנים ומזון
 .המקומית בוייטנאם בכלל ותעשיית הפוספט בפרט

 

 :אודות כיל

 אחסון ומכירה במדינות רבות ובעיקר, שיווק, מחקר, כיל היא חברה גלובאלית בעלת אתרי ייצור

כיל היא  .ישראל, מטה החברה נמצא בתל אביב. ברזיל וישראל, הודו, סין, צפון ודרום אמריקה, באירופה

 . המים והחומרים המיוחדים, המזון, שחקן מרכזי בשווקים הגלובליים בתחום הדשנים והחקלאות

דשנים , מגנזיום חומצה זרחתית נקייה, מגנזיה, ברום, פוספט, כיל מייצרת מוצרים על בסיס אשלג

יצרת ומשווקת באתרים אותם היא מי, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים מיוחדים, מיוחדים

 . שונים בכל העולם ללקוחות בעשרות מדינות מחמש יבשות

המוצרים . מוצרי החברה עונים על מגמות יסוד ועל צרכים מרכזיים בהתפתחות העולם וגידול האוכלוסייה

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

שמאפשרים , ייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזוןכורה ומ

וכימיקלים ; המוצרים לטיפול במים מאפשרים זמינות רבה יותר של מים נקיים; תזונה בריאה וזולה יותר

מניעת , לעיכוב בעירה, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים להפחתת פליטות כספית לאוויר, אחרים

ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים , לקחות דליקות ומניעת התפשטות של שריפות יערהת

 . וחומרים

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

ולכלל לספקים , ללקוחות, ומחויבות לכלל העובדים, שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו

 . מחזיקי העניין של החברה
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