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نبذة عن الشركة

2010و تم إدراجها بالبورصة سنة 2003عام ( شركة مساهمة مصرية)تأسست شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 

:ويتمثل مجال غرض الشركة في

 تصميم و إنتاج و تطوير البرامج و أنظمة الحاسبات االلية و تشغيلها و التدريب عليها

البرمجيات: القطاع

المعادي القاهرة-تقسيم الالسلكي -أ شارع أحمد كامل 3/ 13و12: المقر الرئيسي واإلدارة

مليون سهم9.9: عدد أسهم الشركة الحالي

جنيه للسهم1: القيمة األسمية

(2021بناء على بيانات الربع الثاني )جنيه للسهم 0.75: القيمة الدفترية

2021يونيو 30القوائم المالية في : المصدر
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نبذة عن القطاع

تجددنواعهاأبكافةالمؤسساتفإنعليهوالعالميالتطورلمواكبةالرقميالتحولنحوالدولةتتجه

تنمويواقتصاديأثرمنلهلماباستمرارالتكنولوجيةالتحتيةالبنيةمن

االخرالجانبمنوالتكنولوجيالتطورتخصالتيالقطاعاتعلىكبيربشكلاالناالقتصاديعتمد

اتالبرمجيعلىالشركاتاعتمادإلىيعودذلكوملحوظبشكلاالقتصادعلىالقطاعيؤثر

أدقوأسرعمهامهمانجازعلىتساعدهمالتيالمتطورة

أنواعهافبمختلالبياناتاستخدامعلىالقدرةهيوأالأخرىزاويةمناالقتصادعلىالقطاعيؤثر

التوزيعةمعرفوالمناسبالوقتفيالالزمةاالحتياجاتتوفيرمثلالمجتمعواالقتصادلصالح

المناسبةاألسعاروالسكاني

كبيربشكلالمحليللناتجليضيفالقطاعهذالتطويرالدولةتسعى

سياسية

ةاقتصادي
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نبذة عن القطاع

جب متابعة يعتمد القطاع على التكنولوجيا بشكل أساسي إلنتاج و تصميم البرمجيات و لذلك ي

التطورات العالمية لمواكبة التحديثات

ير استخدام اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة يجعلها مهتمة بتشجيع التحول الرقمي لتوف

الموارد الطبيعية مثل األوراق و غيرها

برمجياتالإنتاجوتصميمنشاطلمزاولةالالزمةالتراخيصباستخراجالقانونيالجزءيتعلق

منهاقتصاديةاستفادةأقصىلتحقيقالقطاعهذاإدارةولتنظيمالدولةتسعى

ةتكنولوجي

بيئية

قانونية
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نبذة عن القطاع

متوسط 
الخاطر

عالي 
المخاطر

:المخاطرمتوسط•
لعناصراأفضلالىالوصولعدمحالةفي:للموردينالتفاوضيةالقدرة•

عاليىمستولهايضمنبمامنتجاتهاتقديمعلىالشركةتساعدالتي
التنافسيةالقدرةمن

:المخاطرعالي•
معجاتالمنتمقدمينفسلتواجدذلكو:للمشترينالتفاوضيةالقدرة•

اوضيةالتفالقدرةيجعلمما,الجودةوالقيمةواألسعاركبيرتفاوت
عاليةللمشترين

فيهلماجددالللمنافسينومفتوحالقطاعيعد:جددمنافسيندخولتهديد•
(القطاعهذافيللبدءمعوقاتيوجدال)فجوةمن

نتجتوتصممالتيالشركاتمنالعديديوجد:باالستبدالالتهديد•
(الجودةواألسعارمتعددي)للشركاتحديثةبرمجيات

فيسةالمنافتزدادالمعروضفيتنوعوجودمع:السوقفيالمنافسة•
عدملذلكوالتنافسيةمنعاليةبدرجةالصناعةهذهتتسم)السوق
(أعمالهاألسلوبواضحةأطروجود 5



المؤشرات المالية المستقبلية

قائمة الدخل التقديرية

2026حتى 2022استراتيجية و خطة الشركة من : المصدر
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2026 2025 2024 2023 2022

صافي اإليرادات 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000

تكلفة اإليرادات 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300
مجمل الربح 7,000,000 7,700,000 8,470,000 9,317,000 10,248,700

مصروفات تسويقية و إدارية 3,500,000 3,850,000 4,235,000 4,658,500 5,124,350

مصروفات اهالكية 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200
لصافي الربح قبل ضريبة الدخ 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150

2026 2025 2024 2023 2022

59 53 48 44 40 متوسط عدد العقود

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 متوسط سعر العقد



المستقبليةالمؤشرات المالية
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متوسط عدد العقود المتوقعة

36%

36%

28%

2022تفاصيل المصاريف المتوقعة لسنة 

اهالكات مصروفات إدارية التسويق

2026حتى 2022استراتيجية و خطة الشركة من : المصدر
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النظرة المستقبلية

:تبين االتي, استنادا إلي التقييم عن طريق المضاعفات

 2.85=2.14/0.75مضاعف القيمة الدفترية

 5.92= مضاعف القيمة الدفترية للسوق

 جنيه4.44= 5.92*0.75عن طريق مضاعف القيمة الدفترية القيمة العادلة

زيادة في سعر السهم للوصول إلى السعر المرجح% 107فالزال هناك , جنيه مصري2.14بما أن سعر السهم الحالي هو 

:  تنويه

Damodaranمضاعف القيمة الدفترية لألسواق الناشئة من -

2022فبراير 10األسعار طبقا ليوم -

8



Disclaimer:

The information used to produce this report is based on sources that Three Way believes to be reliable and accurate. 

This information has not been independently verified and may be condensed or incomplete. Three Way does not make 

any guarantee, representation, or warranty and accepts no responsibility or liability as to the accuracy and completeness 

of such information. Expression of opinion contained herein is based on certain assumptions and the use of specific 

financial techniques that reflect the personal opinions of the authors of the report and is subject to change without 

notice. It is acknowledged that different assumptions can always be made and that the particular technique(s) adopted, 

selected from a wide range of choices, can lead to a different conclusion. Therefore, all that is stated herein is of an 

indicative and informative nature, as forward-looking statements, projections, and fair values quoted may not be realized. 

Accordingly, Three Way does not take any responsibility for decisions made on the basis of the content of this report. 
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