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المال خالل أول عشر سنوات   األرباح واسترداد رأس  

العائد االستثماري خالل أول خمس سنوات – أوال  

قيمة  سهم مائة 100يملك المستثمر عدد    مائة ألف دوالر 100.000 من المستثمر  إذا كان الرأسمال المدفوع مثال

دوالر الف  1000السهم الواحد   

  سهم بسبب المنجزات في ألحيث تتضاعف قيمة ا  دوالر 2000الى بعد العمل في السنة الثالثة ترتفع قيمة السهم  

رباح أحتية وزراعة وأرض المشروع من حظائر وبنية ت   

  بسبب المنجزات والتطور حيث تتضاعف القيمة مرة ثانية دوالر 3000في السنة الخامسة يرتفع قيمة السهم الى و

رباح األ ممة للمشروع وتنوع تدفق الدخل والمستمر في المشروع وإقامة المعامل المت  

  باح ألرل الخمس سنوات حيث توزع ا الرباح خوفي السنة الخامسة ايضا يسترد المساهم كامل رأسماله عبارة عن أ 

: نهاية كل سنة مالية فيصبح مجموع التدفق النقدي   

كاش من العمل ل الخمس سنواتال رباح خأ   ئة ألف دوالرما 100.000  

أول خمس سنوات ل  ال خأضعاف   ثالثةالى سهم ألا من ارتفاع قيمة  مائة ألف دوالرثالثة  300.000  

  مائة ألفأربع  400.000أسهم =   ارتفاع مائة ألف دوالر ثالثة  300.000+  رباحأ   مائة ألف دوالر 100.000

 دوالر

سهم ألاأول خمس سنوات ثلثها كاش وثلثيها ارتفاع قيمة ل الخحصة المستثمر تصبح   

العائد االستثماري ثاني خمس سنوات  –ثانيا   

 بعد تطوير المشروع يستعيد المستثمر رأس ماله من األرباح كل ثالث سنوات مرة  

والمنشآت   تقريبا بسبب الفعاليات  دوالر االف 0005وفي السنة السابعة إلى الثامنة من المشروع يصبح قيمة السهم 

مساهمة عامة   والتطوير والتحديث المستمر في المشروع وبعدها يتم تحويل الشركة من مساهمة مقفلة خاصة الى

اثنان   2.000.000 في المساهمة المقفلة الخاصة إلى لف سهم أ ئة ام 100.000 سهم منألا مفتوحة ويتم رفع عدد 

قيمة السهم من  سهم بمعدل عشرون ضعف وبالتالي تنخفضألا مليون سهم في المساهمة العامة يعني يزداد عدد 

: بالتالي  و بعد طرحها الى مساهمة عامة األدنىبالحد   دوالرألف   1000الفان أو 2000الى  دوالر 5000  
سهم يصبح للمستثمر في المساهمة العامة ألفان 2000ضعف =  20 سهم للمستثمر× 100  

حصة قيمة األسهم هي  دوالر  مليونان 2.000.000 =  األدنىسعر السهم بالحد  دوالر 1000سهم ×  2000

ألف دوالر نقدا يستعيدها من األرباح خالل أول   300لى ضافة إ باإل للمشروع  األولىل العشر سنوات الالمستثمر خ

سنوات أيضا عبارة عن أرباح نهاية كل عام يقبضها كاش من الشركة. عشرة   
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