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زيارة الروضان تفتح االستثمار أمام الشباب لالستفادة من تجربة كبريات شركاتها

الكويت تطرق أبواب الشراكة االقتصادية مع »التنني الصيني«
التجــارة  وضعــت وزارة 
والصناعــة أساســا راســخا 
لشراكة مستقبلية واسعة مع 
الصني، ينتظر أن تبدأ مفاعيلها 
اإليجابية بالظهور على التعاون 
االقتصادي بني الكويت والصني 

خالل فترة قريبة.
فقــد حفلــت زيــارة وزير 
التجــارة والصناعــة وزيــر 
الشــباب  لشــؤون  الدولــة 
بالوكالة خالــد الروضان على 
رأس وفد ضم هيئة تشــجيع 
االستثمار والصندوق الوطني 
لدعــم املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة والهيئــة العامــة 
للصناعة إلى الصني، التي امتدت 
6 أيــام، بلقــاءات واجتماعات 
ومباحثات مع ٢٢ جهة حكومية 
رفيعة املستوى وشركات عامة 
وخاصة صينية عمالقة، حيث 
بحث الوفد معها جميعا جذب 
الكويــت،  إلــى  اســتثماراتها 
لالستفادة من خبراتها وتوطني 

الصناعات في الكويت.
وجــاءت الزيارة لتجســيد 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، واإلسهام 
فــي حتقيــق رؤيته الســامية 
بتحويــل الكويــت إلــى مركز 
مالي وجتــاري وخدمي عاملي، 
وانســجاما مع خطــة التنمية 
وتوجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك، 
وتوجهــات احلكومــة، بإيجاد 
مصــادر بديلة للنفــط، عملت 
لبناء شراكات استراتيجية مع 
اجلهات احلكوميــة واخلاصة 
بالكويت لدعمنا في تنفيذ خطة 
التنمية وحتقيق رؤية ٢٠35. 
املباحثــات مــع  وتركــزت 
اجلانــب الصينــي على جذب 
االســتثمارات الصينية، ونقل 
اخلبرات إلى الشباب الكويتي، 
وخلــق فــرص عمــل، ودعــم 
قطــاع املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة باعتبارها البيئة 

املناسبة لعمل الشباب.
وذكــرت الوزارة فــي بيان 
لهــا أن الوفــد الكويتــي لقــي 
اهتمامــا وجتاوبــا كبيــرا من 
قبــل كل األطــراف الصينيــة، 
الزيــارة بالنجــاح  وتكللــت 
وســنرى ثمارها قريبــا جدا، 
مبينة أن الكويــت تعمل على 
تهيئة بيئــة األعمال التجارية 
في البالد لتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتنويع 
هيكل االقتصاد وتوسيع دور 

القطاع اخلاص.

وقالت الــوزارة إن الوزير 
الروضان سيشكل جلنة مختصة 
في الوزارة مع الهيئات املعنية 
ملتابعة هــذه العالقات التي مت 
بناؤها في الصــني وترجمتها 
إلى جناح وتنمية وخلق لفرص 

العمل للكويتيني. 
وأكد البيان على أهمية جذب 
الشــركات الكبرى إلى الكويت 
واالستثمار فيها واملساهمة في 
خطة التنمية، مثل »علي بابا« 
و»ساني« و»جي دي دوت كوم« 
و»جاينا جيزوبا« و»شينا نورث 
اندستريز« و»زينفا للطاقة«، 
السيما أن احلكومة تعمل إليجاد 
بيئة اقتصادية ذات سياسات 
مشجعة وتشريعات وإجراءات 
مبسطة لتذليل املعوقات التي 
تعترض املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة وخطت خطوات 

مهمة في هذا اإلطار.

وساني للمعدات الثقيلة.
أمــا فــي مدينة شــنغهاي، 
فقد اجتمع الوفد مع شــركات 
شركة بسفيك للبناء، مجموعة 
إيفر جرين للثروة الســمكية، 
houses 3 للبنــاء، ون ســون 
لطباعــة املنازل ثالثية األبعاد 
واحتاد غرفة جتارة وصناعة 
شــنغهاي و»وش دوت كــوم« 

للتجارة اإللكترونية.
وفــي مدينة هانغــزو كان 
االجتمــاع مع عمــالق التجارة 
اإللكترونية مجموعة علي بابا.

cscec
أما الشركة الصينية العامة 
للهندسة اإلنشائية cscec، فتأتي 
فــي املرتبة الثالثــة من كبرى 
الشــركات في العالم )تنســب 
املرتبــة األولــى إلى اإلنشــاء 
الدولي( واملرتبة العشرين من 

والصناعات األساسية والطاقة 
والنقل.

CCCC
شــركة  مــن  كل  تعمــل 
كوميونيكيشــنز  تشــاينا 
 CCCC كونستركشن كومباني
والشــركات التابعــة لها، في 
مجال تصميــم وبناء البنية 
التحتيــة للنقــل والتكريــك 
الثقيلــة،  اآلالت  وتصنيــع 
وهي تشــمل أنشطة األعمال 
اآلتيــة: املوانــئ، ومحطــات 
الوصول، والطرق، واجلسور، 
والسكك احلديدية، واألنفاق، 
وتصميم وبناء العمل املدني، 
وعمليــات التكريــك الكبيرة 
والتكريك الستصالح األراضي، 
ورافعــات لشــحن وتفريــغ 
احلاويــات، واآلالت البحرية 
الثقيلــة، والهياكل الفوالذية 
الكبيــرة، وتصنيــع اآلالت 
اخلاصــة بالطــرق والتعاقد 
على مشاريع أجنبية واستيراد 
وتصدير اخلدمات التجارية. 
وتعد الشــركة هي األكبر في 
الصني لبناء وتصميم املوانئ، 
وهي شركة رائدة في تشييد 
وتصميم الطرق واجلســور، 
الســكك  وأيضــا فــي بنــاء 

احلديدية.
 كمــا انهــا حتتــل املرتبة 
األولــى في الصــني في مجال 
التكريك واملرتبة الثانية على 
العالم )من حيث السعة(، وهي 
أيضا أكبر شــركة في العالم 
فــي تصنيع رافعات شــحن 
وتفريــغ احلاويــات، ولــدى 
الشركة حاليا 34 شركة تابعة 
مملوكة بالكامل أو شركة تابعة 

خاضعة لسيطرتها.
ومــن خالل املشــاركة في 

وأشارت إلى الفوائد الكبرى 
التي ميكن ان تتحقق بالتعاون 
مع هذه الشركات واملؤسسات، 
في حتفيز االقتصاد الكويتي، 
وفتح بوابات االستثمار العاملية 
أمام الشباب الكويتي وتسويق 
منتجاتهــم، بأنواعهــا، وكذلك 
حصولهــم على املــواد األولية 

ملشاريعهم عبرها.

لقاءات متنوعة
وقــام الوفد خــالل الرحلة 
مســؤولي  مــع  باالجتمــاع 
العديد من الشركات الصينية 
الضخمــة، وفي بكــني، اجتمع 
مــع »هــواوي«، ســينوبيك، 
JD، تشــاينا كوميونيكيشــنز 
كونستركشــن، بنــك الصــني 
للتنميــة، الشــركة الصينيــة 
العامة للهندســة اإلنشــائية، 
فارمارون للصناعات الدوائية، 

أكبر املقاولني العامني من حيث 
املبيعات في اخلارج.

ومتتلك الشركة العديد من 
الفروع والشركات التابعة، ويتم 
تقسيم الشركة إلى خمسة أقسام 
رئيســية واثني عشــر مجاال 
الرئيســية  من مجاالت العمل 
التقليدية، مبا في ذلك ثمانية 
مكاتب هندسية وأربعة معاهد 
للتصميم، باإلضافة إلى ذلك فهي 
متتلك مختبر للبحوث الوطنية 
اخلاص بها، ويعتبر التخطيط 
والتصميم، تطوير املشــاريع، 
تأجير املعدات، التجارة، البناء 
وإدارة املرافق من وحدات العمل 

الرئيسية للمجموعة.

بنك التنمية
يعتبر بنك الصني للتنمية 
بنــوك  ثالثــة  مــن  واحــدا 
للسياسات في الصني، ومسؤول 
بشكل رئيسي عن كسب األموال 
التحتيــة  البنيــة  ملشــاريع 
الكبيــرة، الصــني الشــعبية. 
ويحتــل هــذا البنــك املرتبة 
الثانية من بــني أكبر اجلهات 
في إصدار السندات في الصني 
بعد وزارة املاليــة في ٢٠٠9، 
وهو مسؤول عن ربع سندات 
البالد باليوان الصيني. كما أنه 
أكبر البنوك املقرضة للعملة 
األجنبيــة، وهدفه الرئيســي 
تدعيــم سياســات االقتصــاد 
الكلــي للحكومــة املركزيــة 
التنميــة االقتصادية  ودعــم 
الوطنية والتغييرات الهيكلية 

االستراتيجية في االقتصاد.
وميتلــك البنــك حاليا 35 
فرعا وكذلك مكتب ممثل واحد 
في أنحاء البالد. ويوفر البنك 
متويــال للمشــاريع الوطنية 
مثل مشاريع البنية التحتية 

الهندسي  التشــييد  مشاريع 
على مستوى الدولة، ساهمت 
الشركة بشكل كبير في البنية 
التحتية للنقل في جمهورية 
الصــني الشــعبية، وحققــت 
العديد مــن املراتب كـ »أول« 
و»أفضل« الشركات في تاريخ 
بناء املوانئ والكباري، ليس 
فقط فــي جمهوريــة الصني 
الشعبية ولكن في باقي آسيا 

والعالم. 

JD.COM
تعتبر شركة جيه دي دوت 
كوم إنكوربوريشن، وتعرف 
أيضــا باســم جينجــدوجن، 
وسابقا باسم 36٠buy، شركة 
للتجــارة االلكترونيــة، يقع 
مقرهــا الرئيســي فــي بكني، 
واحدة من أكبر شركتني لنظام 
البيع من الشــركات للعمالء 
بالتجزئــة علــى اإلنترنــت 
في الصــني من حيــث حجم 
املعامالت واإليرادات. كما أنها 
تندرج في ترتيب فورتشــن 
جلوبــال 5٠٠، وهي منافس 
رئيسي لشركة تي مول التابعة 
لشركة علي بابا، واعتبارا من 
مارس ٢٠١٧، بلغ عدد حسابات 
العمالء النشطة ٢36.5 مليون 

حساب.

تمهيد الطريق
وقالت الــوزارة إنه ميكن 
القــول إن هذه الزيارة مهدت 
الطريــق أمام تعــاون مثمر، 
مــع ٢٢ من كبرى الشــركات 
الصينيــة، مبــا يصــب فــي 
مصلحة الطرفني ويسهم في 
نهــوض االقتصــاد الكويتي 
وتنويع مصادر الدخل وإيحاد 
فرص العمل، وتشجيع الشباب 
علــى اقتحام املشــاريع بثقة 
وأمان، واالستفادة مما تقدمه 
هذه الشــركات مــن إمكانات 
كبيرة تســهل عليهــم طرق 

مجاالت كثيرة.

المشاركة في المعرض
الوفــد باملشــاركة  وقــام 
في معــرض الصــني والدول 
العربيــة ٢٠١٧ فــي مدينــة 
ينتشوان بشمال غربي الصني، 
وميثل منصة اســتراتيجية 
للــدول الواقعــة على طريق 
احلريــر إلجــراء احلــوارات 
رفيعة املســتوى والتواصل 
السياسي والتعاون االقتصادي 
والتجاري والتبادل الثقافي.

خالد الروضان خالل اجتماعه مع كبرى الشركات الصينيةلقطة جماعية للوفد الكويتي مع ممثلي املؤسسات احلكومية اخلاصة في الصني

مباحثات الوفد 
تركز على جذب 

االستثمارات الصينية 
ونقل اخلبرات إلى 

الشباب الكويتي

تشكيل جلنة ملتابعة 
العالقات مع الصني 
وترجمتها إلى جناح 
وتنمية وخلق فرص 

عمل للكويتيني

عرضت تطورات تطبيق خطة منظومتها الصحية على مجلس التخطيط

مشروع »ضمان« يدعم رؤية الكويت 2035
في إطار املتابعة املستمرة التي 
توليها األمانة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنميــة 
للمشروعات االستراتيجية خلطة 
التنمية )كويت ٢٠35(، والتي 
تعتبر ركيزة الرعاية الصحية 
عالية اجلودة من الركائز السبع 
الرئيســية بهــا، قامت شــركة 
مستشــفيات الضمان الصحي 
)ضمــان( بعمل عــرض مرئي 
في مقر األمانة العامة للمجلس 
الســتعراض اســتراتيجيتها 
وخططها واخلطوات التنفيذية 
التي مت حتقيقها من أجل تطبيق 
منظومتها الصحية املتكاملة 
التي تعمل على عمل نقلة نوعية 
في اخلدمات الصحية بالكويت. 
وحضر العرض املرئي د.خالد 
مهــدي األمني العــام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
وعدد من قيادات األمانة، بينما 
حضــره من جانــب )ضمان( 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي د.أحمد الصالح ومازن 
مدوه عضــو مجلــس اإلدارة 
وأمني السر وعدد من القيادات 

التنفيذية بالشركة.
في بداية العرض قام د.أحمد 
الصالح عضــو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لـ )ضمان( 
باستعراض املراحل التي مت من 
خاللها إنشــاء الشــركة، حيث 
مت تأسيس الشــركة بناء على 
مرســوم برغبــة أميرية ضمن 
خطة تنمية الكويت التي أقرها 
مجلس الوزراء من أجل توفير 
أعلى مستوى من خدمات الرعاية 
الصحية، ومنذ تأسيســها عام 
٢٠١5 قامت ضمان بالعمل على 
استحداث نظام صحي يضمن 
التميز فــي اجلــودة والكفاءة 
والفعالية فــي خدمة املرضى، 
كمــا أن أهدافهــا ومخططاتهــا 
املستقبلية تعتمد بشكل أساسي 
على مواكبة أحدث النظم العاملية 
في هذا املجال وهذه الرؤية بنيت 
على قيــم مجتمعية أساســية 
تتبناهــا )ضمان( هــي حماية 
املجتمع مــن املخاطر الصحية 
وتقدمي رعاية صحية شــاملة 
وخلق مجتمع صحي آمن وتقدمي 
خدمة صحية ذات جودة عالية.
وتنــاول الصالــح األهمية 
االســتراتيجية ملشروع ضمان 
كواحد مــن مشــروعات خطة 
التنميــة )كويت جديــدة( من 
خالل ما يتم حتقيقه من أهداف 
املشروع ففي مجال العالقة مع 
القطاع احلكومي وتنفيذ ما جاء 
بخطة التنمية تعمل ضمان على 
تطوير نظــم الرعاية الصحية 
املستدامة في الكويت عبر تفعيل 
دور القطــاع اخلــاص وكذلــك 

رفع مســتوى جــودة خدمات 
الرعاية الصحية مبا يتماشــى 
مع املؤشرات الصحية العاملية.
مــن جانبــه قــال د.خالــد 
مهــدي األمني العــام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية ان 
مشــروع ضمان من املشــاريع 
االستراتيجية التي تساهم في 
حتقيق ركائز خطة التنمية لذلك 
يتطلب توجيه جميع أنواع الدعم 
له وإزالة جميع املعوقات التي 
تواجهه وان األمانة العامة تتابع 
تطورات املشــروع وإجنازاته 
بشــكل مســتمر خاصــة أنــه 
يسير مبعدالت متميزة، مضيفا 
أن املرحلــة القادمــة ستشــهد 
املزيد من تسليط الضوء على 
اخلطوات التنفيذية للمشروع 
وبداية اخلطط التشغيلية، وان 
)ضمان( متثل منوذجا تنمويا 
فاعال للشــراكة بــني القطاعني 
العــام واخلــاص فــي الكويت 
ينســجم والرؤيــة الوطنيــة 
إلــى  )كويــت ٢٠35( الهادفــة 
تنويع مصادر الدخل، وتطوير 
وتنميــة األســواق مــن خالل 
تخفيف العبء على املؤسسات 
احلكوميــة، كما أكد على إدراج 
املشروع في حملة الدعم اإلعالمي 
خلطة التنمية )كويت جديدة( 
NEW KUWAIT التي تعمل على 
متابعة سير العمل ومؤشرات 
األداء واإلجنازات التي تتحقق 
فــي جميع املشــروعات، وذلك 
في ســبيل خلق ثقافة التنمية 
املستدامة لدى املواطن وتعزيز 

الوعي باخلطة.

لقطة جماعية لفريق ضمان يتوسطهم د.خالد مهدي ود.أحمد الصالح

إلغاء طلب براءة الذمة من الضرائب 
شرط للموافقة على عقد عموميات الشركات

وكالة معلومات الطاقة: 
النفط قد يرتفع لـ 225 دوالراً 

العربية: أشارت وكالة 
معلومات الطاقة األميركية 
إلــى أن العالــم ســيضطر 
الستهالك املزيد من الطاقة 
خالل الســنوات العشرين 
املقبلــة، وهذا يعني زيادة 
فــي إنتاج النفــط من دول 
الشــرق األوســط لتلبيــة 

حاجات السوق.
وأكدت الوكالة في تقرير 
أن االســتهالك حول العالم 
سيرتفع بنسبة ٢6% وصوال 
حتى العام ٢٠4٠ وستشهد 
دول آسيا وإفريقيا ارتفاعا 
هائال في االســتهالك يصل 
إلى 4١% عما تستهلكه اآلن. 
وأشــار التقرير إلى أن 
هذه الدول ستشــهد حركة 
منو اقتصادي واســتهالك 

خالل السنوات املقبلة.
وتعتبــر هذه اإلشــارة 
متطابقــة مــع مؤشــرات 
االســتهالك التي شــهدتها 
الســنوات املاضيــة، حيث 
أصبحــت الصــني والهنــد 
دولتــني تســتهلكان كمية 
ضخمــة مــن الطاقــة، مــا 
تســبب في ارتفاع ســريع 
لألســعار بعد العام ٢٠٠٠ 
وتخطى سعر البرميل املئة 
دوالر فــي حينــه. تقريــر 
الوكالــة األميركيــة وضع 
3 ســيناريوهات الرتفــاع 
العقــود  األســعار خــالل 
املقبلة، مشيرا إلى أن منوا 
اقتصاديا متوسطا سيرفع 
أسعار برميل النفط إلى ١٠٠ 
دوالر في العقدين املقبلني 

بقيمة الدوالر اليوم، أي أن 
الرقم مع التضخم وانخفاض 
العملــة ســيجعل  قيمــة 
البرميل بسعر ١3٠ دوالرا 
أو أكثر. السيناريو الثاني 
الرتفاع اإلنتاج واالستهالك 
يدفــع ســعر  واألســعار 
البرميــل إلــى ٢٢5 دوالرا، 
أي أربعــة أضعــاف ما هو 
عليــه اليــوم، وفي أســوأ 
االحتماالت ال نشــهد منوا 
ويبقى سعر برميل النفط 
عنــد مســتوياته احلالية 
أي مــا يقــارب 5٠ دوالرا. 
ويرى التقرير األميركي أن 
اســتهالك الطاقة سيرتفع 
بنسب مختلفة، فاستهالك 
النفط سيرتفع بنسبة ١8% 
ويصل إلى ١١5 مليون برميل 

يوميا مقارنة مع 95 مليون 
برميل للسنوات اجلارية.

في تقدير إيجابي متفائل 
للــدول املصــدرة للنفــط، 
الشــرق  خصوصــا دول 
األوسط وعضو أوپيك مثل 
التقرير  السعودية، يشير 
االميركــي إلــى أن تغطية 
حاجات السوق ستأتي من 
هــذه الــدول، وأن مجموع 
اإلنتاج في الشرق األوسط 
ســيرتفع مــن ٢5 مليــون 
برميل حاليا إلى 33 مليون 
برميل يوميا في العام ٢٠4٠ 
وســتبقى منطقة الشــرق 
األوســط مصدرا أساســيا 
لســوق النفــط وبالتالــي 
ســتكون منطقــة حيويــة 

لالقتصاد العاملي.

انطالقــًا مــن دور احتاد 
شركات االستثمار في متابعة 
كل القضايــا واملســتجدات 
املتعلقــة بقطاع االســتثمار 
بصفــة خاصــة واالقتصــاد 
الوطني بصفة عامة والتنسيق 
مع كل اجلهات املعنية في هذا 
الشــأن، تلقى االحتاد بعض 
الشــركات  مــن  الشــكاوى 
املســاهمة بخصوص امتناع 
وزارة التجارة والصناعة عن 
املوافقة على حتديد موعد لعقد 
جمعياتها العمومية السنوية، 
بداعي أن وزارة املالية طلبت 
من وزارة التجارة والصناعة 
عدم التعاون مع هذه الشركات 
ما لم تقدم شهادة براءة ذمة 
بشــأن الضرائب املســتحقة 
على الشركة صادرة من وزارة 

املالية. وملا كان هذا املسلك من 
شأنه أن يلحق أضرارا جمة 
بالشركات عموما ومساهميها 
خصوصا، والسيما أن قواعد 
هيئــة أســواق املــال توجب 
عقــد اجلمعيــات العمومية 
خالل مواعيد بعينها، فقد قام 
االحتاد بالتواصل والتنسيق 
مــع كل مــن وزارتــي املالية 
والتجــارة وإيضاح األمر من 
الناحيتني الفنية والقانونية، 
وما لذلك من أثر سلبي على 
الشركات واملساهمني وصوال 

إلى االقتصاد الوطني.
وقــد تكلل جهــد االحتاد 
مبخاطبــة وزارة التجــارة 
والصناعة لالحتاد، موضحة 
أنها قــد قامت بالعــدول عن 
طلب براءة الذمة من الضرائب 

كشــرط للموافقــة على عقد 
اجلمعيات العمومية للشركات.
يشــكر  وإذا  واالحتــاد 
للــوزارة جتاوبها بإلغاء هذا 
اإلجراء عمــال بأحكام قانون 
الشركات والدستور، فإنه يؤكد 
األثر اإليجابي في جتنب تأخر 
انعقــاد اجلمعيات العمومية 
للشركات وما قد يترتب عليه 
من تعرض الشركات جلزاءات 
وأبرزهــا إيقاف التداول على 

أسهمها في البورصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة 
احتاد شركات االستثمار بدر 
السبيعي على أهمية التواصل 
مع جميع اجلهات املعنية ملا 
لذلك من أهمية وآثار إيجابية 
على استقرار وتطور السوق 

بصفة عامة.

بدر السبيعي

الصالح: استحداث 
نظام صحي يضمن 
التميز في اجلودة 
والكفاءة والفعالية 

»علي بابا«.. أكبر شركات العالم إلى الكويت
يكتسب لقاء الوفد مع نائب رئيس 
مجلس إدارة شــركة علــي بابا براين 
وانق وهي أكبر شركة جتارة إلكترونية 
في العالم وفي الوقت نفســه، واحدة 
من أكبر ١٠ شــركات األكثــر قيمة في 
العالم، أهمية خاصة، إذ أوضح الوفد 
للشــركة الصينية مزايا وتســهيالت 
االســتثمار األجنبي في الكويت، التي 
تتيح التملك بنسبة ١٠٠% وحتدث أيضا 
عن اإلعفاءات اجلمركية والتحفيزات 
األخرى التي تقدمها الكويت، وأهمية 
اســتثمارها بالبالد لتعزيز املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة، وجلب املزيد 

من اخلبرات والتقنية إلى الكويت.
كما بحث معه االستفادة من جتربة 

جتارة الشركة اإللكترونية التي تطمح 
ألن جتري فيها معامالت بيع وشــراء 
بقيمة تريليون دوالر، وتوظيف ذلك 
في الســوق الكويتي، واالستفادة من 
برامجها اخلاصة باملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، واملشاريع املتناهية الصغر، 
تهــدف إلى زيــادة تصديــر البضائع 
املختلفة، ومت بحــث توقيع اتفاقيات 
مشتركة خللق برامج بني الطرفني في 

هذا اجلانب.
وتعمل »علي بابا« على توفير خدمات 
املبيعات فيما بني املستهلكني، والتاجر 
واملستهلك، والتجار عن طريق البوابة 
اإللكترونية، وتعمل أيضا على توفير 
خدمات الدفع اإللكترونية ومحرك بحث 

التسوق وخدمات احلوسبة السحابية 
املركزية القائمة على البيانات، ويبلغ 
عدد املشــترين النشطني عبر الشركة 
التي تأسســت عام ١999، في مبيعات 
التجزئة في الصني 466 مليون شخص، 
كما يبلغ عدد البائعني النشطني أكثر 
من ١٠ ماليني بائع عبر منصات الشركة، 
وتقوم بتوصيل 5٧ مليون طلب يوميا.
كمــا ارتفع إجمالي إيــرادات »علي 
بابــا« التي يعمل بهــا أكثر من 5٠.٠9 
ألــف موظف لتصل إلــى ١58.3 مليار 
يــوان صيني مــا يعادل أكثــر من ٢4 
مليار دوالر في الربع األخير من ٢٠١6، 
ويبلغ العدد املقدر لألوامر )الطلبات( 
السنوية لدى الشركة ١٢.٧ مليار أمر.


