الجهــاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
قطــــاع تكنولوجيــــــا المعلومـــــات
مشروع المؤشرات اإللكترونية
إحصـــاء المؤشــرات اإللكترونية لقياس مجتمع المعلومات 0202
تعليمـــات استيفـــاء إستبيـان شركات االنترنت الفئة )(A-B
 -0تـم تصميــم االستمــارة باستخــدام أسلــوب الترميــز المباشـر( سابقـة الترميـز) حيـث يتـم وضع اإلجابات
المحتملة أمام كل سؤال في خانة اإلجابات ويتم إعطاء كل إجابة رقم مسلسل واإلجابة التي تنطبق عليه هي
المطلوب تدوينها .
 -0تتكون االستمارة من -:
أوال -بيانــــات عامـــــــــة .
ثانيا -الحاسبــــــــــــــــــات .
ثالثا -األجهــزة والمعــدات .
رابعا -العامليـــــــــــــــــــن .
خامسا -االنترنــــــــــــــــت.
سادسا -الموقع االلكترونى .
سابعا  -االستضافــــــــــة .
ثامنا -التجارة االلكترونية .
تاسعا  -خطـــوط الربـــــط .
عاشرا -الشكــــــــــــــــاوى .
الحادى عشر -بيانات ماليـه .
 -3يجب مراعاة تسلسل األسئلة ووضع عالمة √ في القوس أمام اإلجابة المناسبة واالنتقال من كل سؤال إلى
السؤال الذي يليه .

غــــــــالف االستمـــــارة -:
-0
-0
-3
-4

يتم تحديد نوع المنشأة هل هى قطاع خاص (منظم  /غير منظم  /استثمارى) .
يتم تحديد الرقم الكودى للمنشأة طبقا لإلطار المرفق ويتم تحديد المسلسل على مستوى المحافظة .
يتم تحديد صفة المنشأة هل هى (مركز رئيسى  /فرع  /مفردة) والنشاط األقتصادى للمنشأة .
يتم تحديد إسم المسئول عن إستيفاء اإلستمارة والتليفون والمحمول والبريد اإللكترونى إن وجد .

أوال – بيانات عامة
مفهوم شركات االنترنت ( : )A-Bهى شركـة تؤجــر رقـم انترنـت مـن الجهـاز القومـى لتنظيـم
االتصاالت ثم تقـوم بتشغيلـه من الشركة المصرية لالتصاالت ثم تقـوم بالدعاية له بإعتباره رقم
مجانى يمكن الدخول به الى االنترنت عن طريق  DIAL UPثم تكون ربحية الشركة من خالل
المشاركة بينها وبين الشركة المصرية لالتصاالت .
-0
-0
-3
-4
-0
-0

يتم تحديد إسم الشركة وحجم سعة االنترنت التى تحصل عليها الشركة (الميجا بايت  /ثانية).
يتم تحديد إسم الممد بالسعة الدولية للشركة .
يتم تحديد نوع خدمة االنترنت التى تقدمها الشركة (/ADSL / DIAL UP/leased lines
 )PWLANأو اخرى و(يسمح بتعدد االجابات) .
يتم تحديد نوع الخدمات المتاحة بالشركة و(يسمح بتعدد االجابات)
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 -5يتم تحديد إجمالى عدد المشتركين بخدمات الشركة .
 -6يتم استيفاء قائمة باسماء المناطق الجغرافية التى يتم تقديم خدمة  ADSLبها واعداد المشتركين طبقا
لكل منطقة جغرافية .
 - -7يتم تحديد إجمالى حجم الحركة المحلية المتداولة لالنترنت (. )mbps
 -8يتم تحديد اسم المدير المسئول وجنسيته وعنوان المركز الرئيسى إذا كانت المنشأة مركز رئيسى ولديها
فروع ويتم تحديد عدد فروع الشركة.
 -9يتم تحديد طرق إتصال الفروع بالمركز الرئيسى (التليفون  /الفاكس /البريد الكترونى) و(يسمح بتعدد
اإلجابات) .
 -02يتم تحديد الموقع اإللكترونى للمنشأة.
مالحظة هامة  :يرجى إرفاق بيانات فروع المنشأة من العنوان والتليفون والفاكس والبريد اإللكترونى .
 -00يتم تحديد هل تنتمى المنشأة لشركة عالمية ام ال ويتم تحديد سنة التأسيس ورقم الترخيص وتاريخه
وتاريخ بدء مزاولة النشاط ورقم السجل التجاري والمكتب الصادر منه وتاريخ إصداره ورقم البطاقة
الضريبية .
 -00يتم تحديد الكيان القانوني للمنشأة .

ثانيا – الحاسبــــــــــــــــــات
س( )0/0يتم تحديد إجمالى عدد الحاسبات الموجودة بالمنشأة = (.)7/0( + )5/0
 : LANهي شبكة اتصال محلية تربط عدد من أجهزة الحاسب وموجودة في مبنى واحد أو أكثر بهدف المشاركة
في استخدام األجهزة الموجودة على الشبكة وسهولة نقل البيانات عبر الشبكة .
س( )0/0يتم تحديد هل توجد شبكة داخلية (  ) LANفى المنشأة
فى حالة وجود شبكة داخلية يتم تحديد عدد الحاسبات المتصلة بالشبكة الداخلية فى س()3/0
فى حالة عدم وجود شبكة داخلية يتم االنتقال الى س(. )4/0
س( )4/0يتم تحديد هل يتم التعامل مع االنترنت
فى حالة االجابة بنعم يتم االنتقال الى س()5/0
فى حالة االجابة بال يتم االنتقال الى س()7/0
س( )5/0يتم تحديد عدد الحاسبات المتصلة باالنترنت.
س( )6/0يتم تحديد عدد الحاسبات المتصلة باالنترنت بسرعة  056كيلو بايت  /ثانية أو أكثر .
س( )7/0يتم تحديد عدد الحاسبات غير المتصلة باالنترنت.

ثالثا -األجهــــزة والمعــــــدات
 -0يتم تحديد نوع أجهزة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتوافـرة لدى المنشـأة وعددها وهل هى (تجميع
محلى  /مستوردة) وفى حالة إستيرادها يتم تحديد بلد المنشأ (البلد التى تم فيها صناعة الجهاز) ويتم تحديد
الدولة التى تم اإلستيراد منها (حيث ال يستلزم ان تقوم البلد المصنعة للجهاز بعملية التصدير) .
 -0يتم تحديد الكود الجمركى وإجمالى مبالغ إستيراد الصنف .

رابعا -العامليـــــــــــــــــــــــــن
-0
-0
-3
-4
-5
-6

يتم تحديد إجمالى عدد العاملين بالمنشأة (دائم  /مؤقت) و (ذكور  /إناث) والجملة .
يتم تحديد عدد العاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت(دائم  /مؤقت)و(ذكور /إناث) والجملة .
يتم تحديد عدد العاملين مستخدمى الحاسب بالمنشأة(دائم  /مؤقت)و(ذكور /إناث) والجملة .
يتم تحديد عدد مستخدمى اإلنترنت (دائم  /مؤقت) و (ذكور  /إناث) والجملة .
يتم تحديد عدد العاملين الذين لديهم بريد الكترونى تابع لجهه العمل (دائم  /مؤقت) و (ذكور /إناث) والجملة .
يتم تحديد عدد العاملين الذين حصلوا على تدريب على االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن طريق المنشاة
(دائم /مؤقت) و(ذكور /إناث) والجملة .
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خامسا – مستخدمى االنترنت
خدمة  ADSLطبقا للسرعة وفئات االشتراك
س( )0/5يتم تحديد العدد الكلى لمشتركى االنترنت عن طريق ADSL
خدمة  ADSLطبقــــا للسرعة والفئات
 -0يتم تحديد إجمالى عدد المشتركين خالل السنة بالنسبة لسرعات االتصال المختلفة لخدمة  ADSLذات حجم
التحميل المحدد (جيجا بايت).
 -0يتم تحديد إجمالى عدد المشتركين خالل السنة بالنسبة لسرعات االتصال المختلفة (ذات سياسة االستخدام
العادل) لخدمة  ADSLذات حجم التحميل فى سياسة االستخدام العادل (جيجا بايت).
 يقصد بسياسات االستخدام العادل ()Fair Usage Policy
تحديد سعات التحميل لكل سرعة حسب الشركة بما يحقق االستخدام العادل للمستخدم وهي سياسة يستخدمها
مزودي خدمة اإلنترنت لمنع المشتركين من تعدي السعة المقدمة لهم وذلك عندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع
بيانات كبيرة بشكل قد يوقف االنترنت عن مشتركين اخرين ولذلك يوجد حد للتحميل من اإلنترنت وعندما يتخطى
العميل هذا الحد ،فإن السرعة تهبط تلقائيا إلى سرعة أقل .
 -3يتم تحديد إجمالى عدد مشتركي االنترنت عن طريق  ADSLفى اخر  3شهور ومصاريف تشغيل الخط
واالشتراك الشهرى وضريبة مصاريف تشغيل الخط وضريبة االشتراك الشهرى وذلك بالنسبة للسرعات المختلفة
التى توفرها الشركة .

خامسا (ب) -مستخدمى خدمات االنترنت  ADSLلدى الموزع
س( )0/5يتم تحديد هل تقوم المنشأة بتقديم خدمات االنترنت من خالل موزعين reseller
فى حالة االجابة بنعم يتم االنتقال الى س ( )0/5لتحديد عدد موزعى خدمة  ADSLلدى الشركة
فى حالة االجابة بال يتم االنتقال الى خامسا  -ج

يتم إستيفاء قائمة بيانات الموزعين لخدمات االنترنت ADSL
خامسا (ج) -مقدمى خدمة االنترنت  dial upلدى الشركة
س( )0/5يتم تحديد عدد شركات االنترنت الفئة  cوالمقدم لها خدمة االنترنت  dial upلدى الشركة
يتم إستيفاء قائمة بيانات مقدمى خدمة  dial upلدى الشركة

خامسا (د) -خدمات االنترنت الالسلكى PWLAN
 : PWLANهو مواقع شبكات اإلتاحة الالسلكية لإلنترنت محليا مثل (المطار – المطعم  -النادي)
الهدف من خامسا  :معرفة وتحديد أعداد ومواقع األماكن العامة التى تعمل بتكنولوجيا  WI- FIفى
الشبكات المحلية  LANحيث ان توفير هذه الخدمة مسموح به فى نظم
الشبكات المحلية بشرط ان تقوم الشركة مقدمة خدمة اإلنترنت بتقديم بيان
باألماكن التى تقدم فيها هذه الخدمة إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت -
قطاع الطيف الترددي وذلك بدون مقابل أو مصاريف إدارية .
س( )0/ 5يتم تحديد هل تقدم المنشأة خدمة اإلنترنت الالسلكى ( )WI-FIام ال
فى حالة اإلجابة بنعم يتم اإلنتقال إلى س ( )0/ 5لتحديد المواقع التجارية المقدم لها خدمة .WI - FI
فى حالة اإلجابة بال (يتم االنتقال إلى خامسا (هـ)– نمط استخدام االنترنت) .
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مالحظة هامة  :يتـم إستيفـاء القائمـة المرفقة مع االستمارة بالجهات المستفيـدة من خدمـات
اإلنترنت الالسلكى  wi- fiمن اسم الجهـه المانحـة للخدمـة والجهة المستفيـدة من
الخدمـة وعنوان الجهه المستفيدة والموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني ورقم
التليفون والفاكس.
خامسا (هـ) :نمط استخدام االنترنت
س( )0/5يتم تحديد هل تقوم المنشأة بتحليل نمط استخدام االنترنت
فى حالة اإلجابة بال يتم اإلنتقال إلى سادسا  -التواجد اإللكترونى .
س( )0/5يتم تحديد اجمالى مشتركي االنترنت والذين يقومون بزيارة المواقع طبقا للغة المستخدمة .
س( )3/5يتم تحديد اجمالى مشتركي االنترنت والذين يقومون بزيارة المواقع طبقا لنوعية المواقع .
س( )4/5يتم تحديد حجم البيانات التى يتم تحميلها سنويا عن طريق مشتركي االنترنت من خالل المنشاة بالنسبة
لطرق االتصال عن طريق  DIAL UP , ADSLطبقا لنوع االشتراك (المنزلى  /التجارى /الحكومي)
مالحظة  :إجمالى التحميل = (منزلي) ( +تجارى /حكومي).

سادسا  :التواجد االلكتروني على شبكة االنترنت
س( )0/6يتم تحديد هل للمنشأه موقع الكترونى خاص بها على شبكة االنترنت ام ال
فى حالة االجابة بنعم يتم االنتقال الى س()0/6
فى حالة االجابة بال يتم االنتقال الى س(.)7/6
س( )0/6يتم تحديد اللغة المستخدمة على الموقع االلكتروني للمنشأة (يسمح بتعدد االجابات) .
س( )3/6يتم تحديد إجمالى عدد الزائرين لموقع المنشأة االلكترونى خالل عام .0202
س( )4/6يتم تحديد الخدمات المقدمة من خالل الموقع االلكترونى والنسبة المئوية للزائرين المستفيدين من كل
خدمة من الخدمات المقدمة الى الزائرين (يسمح بتعدد االجابات) .
س( )5/6يتم تحديد هل توجد محركات بحث على الموقع االلكترونى للمنشأة ام ال
فى حالة االجابة بنعم يتم االنتقال الى س()6/6
فى حالة االجابة بال يتم االنتقال الى س(. )7/6
س( )6/6يتم تحديد عدد محركات البحث التى توفرها المنشأة وعدد المحركات باللغة العربية واللغات األخرى
والبد ان يكون عدد محركات البحث = (عدد المحركات باللغة العربية  +عدد المحركات باللغات االخرى).
س( )7/6يتم تحديد هل تقوم الشركة بتقديم الخدمات اآلتية (فلتره واستبعاد / SPAMاستبعاد الفيروسات  /فلترة
المحتوى) للمشتركين وفى حالة تقديمها يتم تحديد تكلفة الخدمة هل هى (بمقابل  /مجانية).
فلتر : SPAMصممت من أجل عمل فلتر للبريد األلكترونى لحمايته من الرسائل المزعجة وغير المرغوب فيها .
الفيروسااات :هااو برنااامر خااارجي صاانع عمااداي بغاارص تغيياار خصااائص الملفااات التااي يصاايبها لتقااوم بتنفيااذ بعا
األوامر إما باإلزالة أو التعديل أو التخريب و ما شابهها من عمليات.

سابعا  :االستضافة
س( )0/7يتم تحديد هل تقوم المنشأة باستضافة مواقع الكترونية لصالح عمالء آخرين
فى حالة اإلجابة بنعم يتم االنتقال إلى س ()0/7
فى حالة اإلجابة بال يتم االنتقال إلى ثامنا  -التجارة االلكترونية .
س( )0/7يتم تحديد إجمالي عدد المواقع التي يتم استضافتها لصالح العمالء = (. )4/7( + )3/7
س( )3/7يتم تحديد عدد المواقع باللغـة العربيــة والتى يتم استضافتها لصالح العمالء .
س( )4/7يتم تحديد عدد المواقع باللغات األجنبية والتى يتم استضافتها لصالح العمالء .
س( )5/7يتم تحديد أنواع المواقع التى يتم استضافتها (ترفيهى  /تعليمي /حكومي  /شركات /اخرى) (يسمح بتعدد
االجابات) .
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ثامنا  :التجارة اإللكترونية
التجارة اإللكترونية  :هى عمليات البيع والشراء التى تتم عن طريق اإلنترنت.
س( )0/8يتم تحديد هل يتم تعامل المنشأة من خالل التجارة االلكترونية
فى حالة اإلجابة بنعم يتم االنتقال إلى س ()0/8
فى حالة اإلجابة بال يتم االنتقال إلى (تاسعا  -خطوط الربط المؤجرة).
س( )0/8يتم تحديد هل توجد مبيعات للمنشأة عن طريق التجارة االلكترونية
فى حالة اإلجابة بنعم يتم االنتقال إلى س ()3/8
فى حالة اإلجابة بال يتم االنتقال إلى س (. )5/8
س( )3/8يتم تحديد قيمة المبيعات عن طريق التجارة اإللكترونية بالجنيه المصري خالل عام .0202
س( )4/8يتم تحديد نسبة المبيعات عن طريق التجارة اإللكترونية من إجمالي المبيعات الكلية .
س( )5/8يتم تحديد هل توجد مشتريات عن طريق التجارة اإللكترونية
فى حالة اإلجابة بنعم يتم االنتقال الى س()6/8
فى حالة اإلجابة بال يتم االنتقال الى (تاسعا  -خطوط الربط المؤجرة).
س( )6/8يتم تحديد قيمة المشتريات عن طريق التجارة اإللكترونية بالجنيه المصري خالل عام .0202
س( )7/8يتم تحديد نسبة المشتريات عن طريق التجارة اإللكترونية من إجمالي المشتريات الكلية .

تاسعا  -خطوط الربط المؤجرة
يتم تحديد إجمالى عدد مشتركي االنترنت عن طريق  leased linesفى اخر  3سنوات ومتوسط عدد
المستفيدين لكل جهه مشتركة وذلك بالنسبة للسرعات المختلفة فى أخر  3سنوات .

عاشرا -الشكاوى ومعوقات النمو
س( )0/02يتم تحديد عدد الشكاوى المقدمة للشركة بسبب ضعف مستوى الخدمة خالل عام . 0202
س( )0/02يتم تحديد هل واجهت المنشأة معوقات خالل عام  0202تحول دون نموها
فى حالة اإلجابة بنعم يتم اإلنتقال الى س()3/02
فى حالة اإلجابة بال يتم اإلنتقال الى س(. )4/02
س( )3/02يتم تحديد المعوقات التى تحول دون نمو المنشأة (يسمح بتعدد اإلجابات) .
س( )4/02يتم تحديد عدد الساعات التى انقطعت فيها خدمة  ADSLخالل السنة .
س( )5/02يتم تحديد عدد الساعات التى انقطعت فيها خدمة  DIAL UPخالل السنة .
س( )6/02يتم تحديد عدد الساعات التى انقطعت فيها خدمة  G3خالل السنة .
س( )7/02يتم تحديد عدد الساعات التى انقطعت فيها خدمة  LEASED LINEخالل السنة .
س( )8/02يتم تحديد متوسط عدد الشكاوى لكل مشترك .

حادى عشر  -بيانـــات ماليـــــه
س( )0/00يتم تحديد إيرادات المنشأة اإلجمالية خالل عام . 0202
س( )0/00يتم تحديد إجمالى االيراد خالل عام  0202من خدمة . LEASED LINE
س( )3/00يتم تحديد قيمة اإلستثمارات السنوية فى خدمة . fixed broadband
س( )4/00يتم تحديد قيمة اإلستثمارات السنوية فى اإلتصاالت .
س( )5/00يتم تحديد قيمة المصروفات الرأسمالية للمنشأة .
س( )6/00يتم تحديد هل الشركة تابعة لشركة أم ام ال وفى حالة االجابة بنعم يتم تحديد اسمها .
مالحظة هامة  :يرجى إرفاق نسخة من ميزانية المنشأة المنشورة للحصول على بع
يتم ذكر الشركات المساهمة ونسبة المشاركة
5

األرقام المتخصصة .

