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 ه شرکتون نړیوال  ستر لس
 
 ؟دی کوم شرکت  شتمن ستر درجه لومړی ټولو تر نړۍ  د چې پوهیږۍ آیا 

 
 شوي  معرفي  توګه  لنډه  په  دری  یوازی  شرکتونو  لسو  نړیوالو  سترو  له  کې،  برخه  همدی  یعنی  لومړۍ  په  لیکني  ددی
  به   کې  کنهلی  راتلونکی  په   دي.  شوی  خبری  شرکتونو درجه  اتمه   او  نهمه   لسمه،   پر  اخره،  له  سره ترتیب  په  البته  دي.

 شرکت  درجی  لومړۍ  لرونکې  پیسو  ډیرو  د  ټولو  تر  بنسټ  پر  عایداتو  کلنیو  د  به  کې  پای  په  او  شو  والړ  ته  مخ  همداسی
 . وش بلد سره

  سترو   د  چې  دادی،   هدف  څخه  پیژندلو  د   شرکتونو  لسو  غټو   ټولو  تر  د   می  څخه  شرکتونو   غټو  سوو   پنځو  له  نړۍ  د 
  نړیوال   ستر  همدا  ځکه  کړو.  روښانه  توګه  په  بیلګی  د  ګوټ  یو  شتمنیو  او  وسرچین  عایداتي  د  ځواکونو  اقتصادی
  د   توکو  اومه  د  فابریکو  خپلو  د  چې  کوي  کوښښ  لري.  اغیزه  هم  تګالرو  سیاسي  پر  دولتونو  د  چې  دي،  شرکتونه
 ته  ارونوباز  غټو  لپاره  توکو  پخو  او   شویو  صنعتي  خپلو  د  کړي،  اوږد  ور  الس  ته  زیرمو  نړۍ  د  لپاره  کولو   ترالسه
  هر   ونیسي.  کې  منګولو  په  ځواک  ارزانه  شوی  روزل  بشري  او  کاري  ارزانه  ډول  همدا  او  ومومي  الری

 Fortune لکا 
  بندی  درجه  دا  شرکتونو  غټو  ددی  راپیژني.  بنسټ  پر  رتبی  د  کوچني  تر  لوی  له  شرکتونه  غټ  سوه  پنځه  نړۍ  د  مجله 

The Fortune Global 500  
 شرکتونه  نفتي  غټ  زیاتره  دا  کیږي.  ټاکل  مخي  له  عاید  کلنی  د  شرکتونو   نوموړیو  د  یې  رکولو  درجه  یا   رتبه  نومیږي.

 .يلر راوړنی ته الس ښی  هم شرکتونه او فابریکي تولیدوونکي موټرو د همدارنګه ګټي. پیسی ډیری چې دي
  چې شرکتونه نړیوال ستر لس هغه دي دا نو 

 The Fortune Global 500  
 در یې سره اندازی له  پیسو د او پېلوو درجی لسمی یا  وروستۍ  له هم یې موږ او دي کړي عرفیم کې کال ۹۲۰۱ په

 :وپیژن
 ( هډالر لیاردهمToyota Motor: ۲۲۷  ) رموتو تیوتا - ۰۱ 
 
  او   جوړیږي  کې  جاپان  په  یې  زیاتره  تولیدوي.  موټر  ملیونو   لسو  تر  کال  د  چې  دی  شرکت  جاپاني  موټرجوړلو  داد  

 .هو شوی جوړ  کې ۶۱۹۳ په  یې لماډ لومړنی
 Toyota Corolla کروال تیوتا  کیږي. پلورل کې ایاالتو متحده په امریکي د موتر تیوتا  زیاتره 
 پیرودونکې  زیات  راهیسې  مودو  له  او  وخت  هر  کې  نړۍ  په  یې  ډول  دا   کې  حقیقت  په  کیږي.  پلورل  زیات  ټولو  تر  ماډل 

 .ید  بوخت هم سره تکنولوجي بیو له او جوړوي هم روباتونه سربیره تولید پر ګاډو  د شرکت نوموړی لري.
  شرکت   نوموړی  لګوي.  هم  پروګرامونو  پراختیایې  او  څېړنیزو پر  پیسې   اندازه  زیاته  یوه  کال  هر  شرکت  موتور  تیوتا  

 .يلر کارکوونکي زیات زرو څلویښت سوه دری له
 بیرته  اعتبار  خپل  یې  کې  اوږدو  په  کلونو  د  خو  شو،  مخ  سره  بحران  له  اعتبار  د  کې  کال  نهم  زره  دوه  په  شرکت  دا 

 .ړک ترالسه
 ( هدالر ملیارده Volkswagen: ۸۲۷) نواگ فولکس- ۹ 
  دی.   شوی   ته  رامنځ  کې ۷۱۹۳ په  شرکت  نوموړی  دی.  کې  ولفسبورگ  په  جرمني  د  دفتر  مرکزي  واگن  فولکس  د 

  واگن   فولکس   گلف،  واگن  فولکس   یې  ماډلونه  پلورونکي  ډیر  تولیدوي.   بسونه   او  الرۍ  موټر،  کوچنی  واگن  لکسفو
 . يد پاسات واگن فولکس او بیتل
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  پلورونکو  غوره لسو په نړۍ د راهیسي مودو له یې مادلونه واړه دری هر
 يکیږ شمیرل کې موټرو

 .۸ 
  هدالر  ملیارده Exxon Mobil: ۰۲۹ لموبی  اکسون -  

 
  نفتو  یا   تیلو  د  او   شول.  ګډ  سره  شوي(  ته  رامنځ  کې ۱۱۹۱ په  دواړه  )  شرکتونه   دواړه  موبیل  او  اکسون  کې ۹۱۹۹ په 

 (Supermajor)  ينفت لویو شپږو له نړۍ د دا شو. ته رامنځ موبیل اکسون شرکت ګډ ګازو او
  مور   ستیشنونو  هغو  ټولو  د  تیلو  د  موبیل  ناکسو  دی.  نه  تړلی  پوری  دولت  په  او  خپلواک  چې  دی،  یو  څخه  شرکتونو

  ایسو یا  موبیل اکسون, چې کیږي ګڼل شرکت اصلی یا 
Esso 

 ترڅنګ اکماالتو او ورکولو   د تیلو د  شرکت  نوموړی کیږي. موندل کې هېوادونو   څلویښتو په  نړۍ د او  لري نومونه 
 . يلر هم چاڼځایونه ۲۳ کې  هېوادونو  اولسو په نړۍ د امله همدی له راباسي. هم ګاز  او نفت کې سمندر او وچه په

 توکي  کیمیاوي  ملیونه ۵۲ نیږدی  کال  هر  او  لري  سروکار  هم  سره توکو  کیمیاوي  له  شرکت  نوموړی  څنګ  تر  ددی
 .يپلور

  
  بیا  نور همدومره، اوس
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