
أأسهھم  غوغل  تقفز  ألعلى  مستويیاتهھا

االقسم  ااألوولل:  االمفرددااتت  وواالتعبيیرااتت  االجديیدةة
أأددررسواا  االمفرددااتت  االجديیدةة  جيیّدااً  لمساعدتكم  على  فهھم  االنص  ااألساسي.

Google  shares

the  highest  at  closing  of  the  market

supremacy  of  the  operating  system  Android

mobile  phones

firmly  established

the  market  value

the  first  public  invitation  (to  sell  shares)

أأسهھم  غوغل

أأعلى  إإغالقق:  أأعلى  ززيیاددةة  في  نهھايیة  االبوررصة

هھھھيیمنة  نظامم  االتشغيیل  أأندرروويید:  سيیطرةة  االنظامم

االهھوااتف  االمحمولة:  االتلفوناتت  االشخصيیة

ررسخت:  أأبقت٬،  حافظت  على

االقيیمة  االسوقيیة:  ثمن  ااألسهھم  في

االطرحح  االعامم  ااألوّولي:  عرضض  ااألسهھم  للبيیع  للمرةة  ااألوولى
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االقسم  االثاني:  االنص  ااألساسي
ااقرأأوواا  االنص  ااألساسي  في  االبيیت  ووأأجيیبواا  عن  ااألسئلة  كتابة  ااستعدااددااً  لمناقشتهھا  في  االصف.

أأسهھم  غوغل  تقفز  ألعلى  مستويیاتهھا

محللونن  يیتوقعونن  أأنن  يیوااصل  سهھم  غوغل  صعوددهه  ليیصل  إإلى  أألف  ددووالرر  قريیبا  (االفرنسيیة-أأررشيیف)

ووااصلت  أأسهھم  شركك  غوغل  صعوددهھھھا  لتسجل  أأمس  ااالثنيین  أأعلى  إإغالقق  في  تارريیخهھا  عند  مستوىى  821.50  ددووالرراا.

وويیتوقع  محللونن  أأنن  يیستمر  سهھم  االشركة  -االتي  تعد  أأكبر  شركة  في  مجالل  محركاتت  االبحث-  صعوددهه  ليیصل  إإلى  أألف  ددووالرر  قريیبا.

وويیأتي  صعودد  االسهھم  إإلى  مستويیاتت  جديیدةة  مع  هھھھيیمنة  نظامم  االتشغيیل  أأندرروويید  -االذيي  اابتكرتهھ  غوغل-  على  سوقق  االهھوااتف  االمحمولة٬،

ووااستمراارر  تصدرر  االشركة  لمجالل  إإعالناتت  االمحمولل.

ووررسخت  مكاسب  غوغل  ااألخيیرةة  موقعهھا  في  االمركز  االثالث  بيین  االشركاتت  ااألميیركيیة  من  حيیث  االقيیمة  االسوقيیة  بعد  كل  من  شركتي

أأبل  ااإللكتروونيیة  االعمالقة  ووشركة  إإكسونن  موبيیل  االنفطيیة  االضخمة.

تجدرر  ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  أأسهھم  غوغل  توااصل  صعوددهھھھا  بقوةة  منذ  أأووااخر  االعامم  االماضي٬،  ووسجلت  مستويیاتت  جديیدةة  في  عدةة  مرااتت٬،  ووبلغ

ااررتفاعهھا  16.1%  منذ  بداايیة  االعامم  االحالي٬،  وويیجعل  هھھھذاا  سهھم  غوغل  أأغلى  سهھم  على  مؤشر  ستاندرردد  آآند  بوررزز  500.

ووحظيیت  أأسهھم  غوغل  باهھھھتمامم  كبيیر  بعد  االطرحح  االعامم  ااألوولي  في  أأغسطس/آآبب  ٬2004،  ووكانن  هھھھذاا  االطرحح  ااألوولي  هھھھو  ااألهھھھم  في  ذذلك

االوقت٬،  إإذذ  بلغ  سعر  االسهھم  85  ددووالرراا٬،  بعد  أأنن  فتح  تدااوولهھ  على  100  ددووالرر  في  أأوولل  أأيیامم  االتدااوولل٬،  وومنذ  ذذلك  االحيین  صعد  االسهھم  ليیصل

إإلى  %721.
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االقسم  االثالث:  ااألسئلة

١۱.  كم  ززااددتت  أأسعارر  أأسهھم  "غوغل"  منذ  ططرحهھا  للمرةة  ااألوولى  للبيیع  عامم  ٢۲٠۰٠۰٣۳  حتى  ااآلنن؟

٢۲.  ما  ااألسبابب  االتي  ساعدتت  على  صعودد  أأسعارر  ااألسهھم؟

٣۳.  ما  هھھھي  االشركاتت  ااألخرىى  االتي  تنافس  شركة  "غوغل"  من  حيیث  أأسعارر  ااألسهھم  في  ااألسوااقق  االتجارريیة؟  ووما  ترتيیب  شركة

"غوغل"  بيین  هھھھذهه  االشركاتت؟

٤.  لو  كانن  عندكك  مبلغ  مليیونن  ددووالرر٬،  ففي  أأيّي  شركة  ترغب/يین  في  شرااء  أأسهھم  لالستثمارر؟

Original  Publication  Date:  March  5,  2013

Original  Source:  Al-Jazeera

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/4beeea88-0d3b-4b39-a072-d2fe7be350b3
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