تخضع صحــــــــــــة
وسـرية البيانـــــــات
بهــــــذه االستمـــارة
ألحكــام القانـــــــون
رقم  53سنة1695
والمعـدل بالقانــــون
رقم  38سنة1683

جمهوريــــــة مصــــــــــــــر العربيـــــــــــة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
قطــــاع تكنولوجيـــــا المعلومــــات
مشروع المؤشرات االلكترونية

 24712704/24724012/7779178110داخلي ( ) 385
indicators@capmas.gov.eg

تليفـــــــــــــــون :
البريد اإللكتروني:

استمارة إحصاء المؤشرات اإللكترونية األساسية لقياس مجتمع المعلومات
شركات االنترنت التصنيف ( 3511 ) A - B
 -5القطــاع الخاص
 -1المنظــــــــــــــــــم

 -5استثماري

 -3الغير منظم

الرقـــــــم الكــــودي للمنشـــــــــــــأة

المسلسل على مستوى المحافظــــــة

صفــــــــة المنشــــــــــــأة :

 -1مركز رئيسي

 -2فرع

 -3مفردة

النشاط االقتصــــــــــــادي ------------------------------------------------------------------------- :
اسم المسئول عن استيفاء االستمارة من الجهة -----------------------------------------------------:
المسمى الوظيفى--------------------------------------------------------------------------------- :
تليفون المسئول  ------------------------------ :المحمول -------------------------------------- :
البريد االلكترونى للمسئول ----------------------------------------------------------------------- :
استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

أوال  :بيانـــــــــات عامــــــــــة
 -1اسم الشركة ---------------------------- ---------- TRAD_NAME-----------------------------------
 -3السعة الدولية لالنترنت المتعاقد عليها لدى الشركة ؟ ) (Mb/sميجا بايت  /ثانية ----------mb_s--------------
 -5اسم مزود السعة الدولية للشركة -------------- ---------- company_mbs------------------------------- :
 -4نوع خدمة االنترنت المقدمــــــــة :

( يسمح بتعدد اإلجابات )

serv_7 ADSL -1
PWLAN -4

serv_2 DIAL UP -2
 - 9أخرى (تذكر)

serv_1

Leased Lines -3

serv_8

---------------------text---------

 -3نوع الخدمات المتاحة بالشركة :

( يسمح بتعدد اإلجابات )

serv_type_2 SHARED HOSTING -2 HOSTED APPLICATIONS serv_type_7 -1

 – 9أخرى (تذكر) --------------------- TEXT1----------------- serv_type_8
 -9إجمالى عدد المشتركين بخدمات الشركة ------------------------------------------------------------------
 -7التغطية الجغرافية للشركة  :يتم تضمين قائمة بأسماء المناطق الجغرافية التي يتم تقديم خدمة  ADSLبها ( السنتراالت )
موضح بها أعداد المشتركين لكل منطقة جغرافية (محافظة – قسم/مركز – مدينة  /قرية )
مرفق قائمة رقم  1التغطية الجغرافية

 -8اجمالى حجم الحركة المحلية المتداولة لالنترنت (----------------------- )Mbps
حجم سعة االنترنت المتداولة بين الشركات داخل الجمهورية (ميجابايت  /ثانية) واذا كان حجم التحميل( )downloadاكبر من حجم الرفع

( )uploadالبد ان يتم ذكر حجم التحميل )Mbps( --------------------------
 -6اسم الحائــز /المديرالمسئول  -------------- name------------------ :الجنسية --- nationality--------- :
-15عنوان المركز الرئيسي للشركة------------------------------- ADD_NAME-------------------------- :
-11عـــدد فـــــروع الشركـــــة -------------------------------- PRAIN_NO------------------- ------------ :
عنـاوين فروع الشركة يرجى إرفاق البيانات األساسية للفروع ( العنوان  /تليفون  /فاكس  /بريد الكتروني )
 -13طرق االتصال الفروع بالمركز الرئيسي  ( ----------------------------------------------يسمح بتعدد اإلجابات )
 -1رقم تليفون COM1

 -3بريد الكترونىCOM5

 -2فاكس COM3

 -15الموقع االلكتروني للشركة ---------------------------------- webside---------------- --------------- :
 -3 COM_INTERال
 -1نعم
 -14هل الشركة تنتمى لشركة عالمية :
 -13اسم الشركة العالمية ---------- ------------ inter_company_name--------------------------------- :
 -19سنـــة التأسيــــــــــــــــــــــس  ----YEAR_B------ :رقم الترخيص  ----LICEN_NO---- :تاريخه YEAR_L--- :
 -17تاريخ بدء مزاولة النشـــــــاط ------------- --------------------- YEAR_S---------------------------- :
 -18رقم السجل التجــــــــاري  --REC_COM_NO-- :مكتــب---OFFICE_COM---:تاريـخ ---YEAR_COM --:

 -16رقم البطاقة الضريبية------------------------------------------------------------ ----------------------- :
 - 35الكيـــان القانونــــي :

lawable_entity_code

1

3

5

4

3

مساهمة

توصيــة
باألسهم

مسئولية
محدودة

فرع شركة
أجنبيــــــــة

فـردى

9

7

8

تضامن

توصيـة
بسيطة

واقع

6

أخــرى

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

7

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

ثانيا ً  :الحاسبات

c_computer
س( )1/3إجمالــــــــــي الحاسبــــــــــــــــــــــات (

q_comp

س( )3/3هل توجــــد شبكـــــة داخليـــــــــــة  -1نعم

q_lan

= ()6/2( + )4/2

)
 -2ال

س( )5/3عدد الحاسبات المتصلة بشبكة داخلية (

q_lan_comp

س( )4/3عدد الحاسبات المتصلـة باالنترنـــــــت (

q_net

انتقل إلي س ( ) 4 / 2
)

)

س( )3/3عددالحاسبات المتصلة باالنترنت من خالل سرعة تساوي أو تزيدعلى  339كيلو بايت  /ثانية () q_net_comp
س( )9/3عدد الحاسبات غير المتصلة باالنترنـت (

)

q_computer

ثالثا :األجهزة والمعدات الخاصة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
س( : )1/5األجهزة المحلية والمستوردة من الخارج وبيانها ؟

No_mach=1

4

No_mach=3

5

Q3_1_3

3

Q3_1=1

Q3_1=3

Q3_1_5

Q3_1_1 1

 -1مستورد

العدد

 -3محلي

د

Q3_1_4

م

الجهـــــــــــاز

الكـــــود
الجمركي

Q3_1_3

صناعة األجهزة وعددها

بلـــــــد
العد المنشـأ

الدولة التي
تـــــــــــــم
االستيـراد
منهــــــــا

إجمالـــــي مبالغ
االستيـــــــــــراد
للصنـــــــــــــف

3
9

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

2

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

رابعا  :العامليـــــــــــــــن
م

العامليـــــــــــن

دائـــــــــــــم
ذكور

جملة

Q1_1
Q3_1
Q4_1

Q4_3
Q5_3

Q5_5

Q5_1

Q1_3
Q3_3

Q3_5
Q4_5

Q4_4
Q5_4

Q3_1

Q3_3

Q9_1

Q9_3

Q9_5

Q9_total9

Q3_5

Q3_4
Q9_4

Q9_total9

Q9_3

Q3_total Q5_total Q4_total Q3_total Q1_total
3
5
4
3
1

Q1_5

Q1_4
Q3_4

Q3_3
Q4_3
Q5_3
Q3_3

Q3_9

Q9_total999

Q9_9

Q3_total Q5_total Q4_total Q3_total Q1_total
3
55
44
33
11

Q1_3

Q1_9
Q3_9

العاملين مستخدمـــــي
4
اإلنترنـت بالمنشــــــأة

Q4_9

العاملين مستخدمـــــي
5
الحاسب بالمنشــــــــأة

جملة

ذكور

جملة

ذكور

إناث

Q5_9

العاملين في مجـــــــال
 3تكنولوجيا المعلومــات
واالتصـــــــــــــــــاالت

إناث

مؤقت
إناث

الجملة

Q3_total Q5_total Q4_total Q3_total Q1_total
333
555
444
333
111

إجمالي العامليــــــــــن
1
بالمنشـــــــــــــــــــــأة

العاملين الذين لديهـــم
 3بريد الكتروني تابـــــع
لجهـــة العمــــــــــــــل
العاملين الذين تلقــــوا
تدريب على االتصاالت
 9وتكنولوجيـــــــــــــــــا
المعلومات من خـــالل
المنشــــــــــــــــــــــأة

c_emp

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

1

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

خامسا ( أ )  :بيانات مشتركي خدمة االنترنت ADSLلدى الشركة

c_net_dsl

س( )7/0العدد الكلى لمشتركى خدمة اإلنترنت --Q_totn --- = ADSL
بيانات خدمة  ADSLتبعا ً للسرعة و للفئات
الفئــــــــــــة

حجم التحميل الشهري للسرعة
(ميجا بايت)

إجمالي عدد المشتركين

1

سرعــة  313كيلو بايـــــت

محدد

Q313

Q313_tot

3

سرعــة  1ميجا بايت

محدد

Q1

Q1_tot

5

 3ميجـــــا بايـــــــــت

محدد

Q3

Q3_tot

6

أخــــــــــــــــــرى

محدد

Q6

Q6_tot

نوع الخدمة

م

االجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

qtotal

الفئــــــــــــة

حجم التحميل الشهري
سياسات االستخدام العادل ( ميجا بايت )

إجمالي عدد المشتركين

1

سرعـــة  313كيلو بايــــت

غير محدد

Q313_1

Q313_tot1

3

سرعــة  1ميجا بايت

غير محدد

Q1M

Q1_tot1

5

 3ميجـــــا بايـــــــــت

غير محدد

Q3M

Q3_tot3

4

 4ميجـــــا بايـــــــــت

غير محدد

Q4M

Q4_tot

3

 8ميجـــــا بايـــــــــت

غير محدد

Q8M

Q8_tot

9

 19ميجـــــا بايـــــــــت

غير محدد

Q19m

Q19_tot

7

 34ميجـــــا بايـــــــــت

غير محدد

Q34m

Q34_tot

6

أخــــــــــــــــــرى

غير محدد

Q6_1

Q6_tot6

نوع الخدمة

م

اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي



Qtotal1

يقصد بسياسات االستخدام العادل تحديد سعات التحميل لكل سرعة حسب الشركة بما يحقق االستخدام العادل للمستخدم .

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

4

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

بيانات خدمة االنترنتِ  ADSLتبعا ً ألعداد المشتركين وقيمة االشتراك
ADSL
إجمالي عدد
المشتركين
أخر  1شهور

مصاريف
تشغيل الخط

االشتراك
الشهري

ضريبة
مصاريف
تشغيل الخط

ضريبة
االشتراك
الشهري

Q1_a

Q11_a

Q11_a

Q13_a

Q11_a

Q1_a

Q11_a

Q11_a

Q21_a

Q11_a

Q2_a

Q12_a

Q12_a

Q22_a

Q12_a

Q1_a

Q11_a

Q11_a

Q21_a

Q11_a

 0من  2Mbpsإلى أقل من 77 Mbps

Q5_a

Q15_a

Q15_a

Q25_a

Q15_a

 77 Mbps 0فأكثر

Q6_a

Q16_a

Q16_a

Q26_a

Q16_a

Q_99

Q_99a

Q_99b

Q_99c

Q99_d

م
7
2
1
4

السرعــــــــــــــــــــــــــات
أقل من 200 kbit/s
من  200 kbit/sإلى أقل من
072kbit/s
من  kbit/s 072إلى أقل من
7Mbps
من  7Mbpsإلى أقل من 2Mbps

اإلجمالـــــــــــــــــــــــــــــى

خامسا ً ( ب ) :بيانات مستخدمى خدمات االنترنت  ADSLلدى الموزع adsl_users
س(3ب )1/هل تقوم المنشأة بتقديم خدمات االنترنت من خالل موزعين  -1 Resellerنعم

 -2ال ينتقل إلي خامسا ً ج

q1

س(3ب )3/عدد موزعى خدمة  ADSLلدى الشركة --------------------no_reseller--------------- Reseller
يتم استيفاء قائمة بيانات الموزعين لخدمات االنترنت ADSL

خامسا ( ج ) :بيانات مقدمي خدمة  Dial –Upلدى الشركة

dialup_provider

س(3ج )1/عدد شركات االنترنت  CLASS Cالمقدم لها خدمة االنترنت  DIAL UPلدى الشركة no_dialup-----
يتم استيفاء قائمة بيانات مقدمى خدمة  DIAL UPلدى الشركة

خامسا ً ( د )  :خدمات االنترنت الالسلكي ( ) PWLAN
س(0د )7/هل تقدم المنشأة خدمة االنترنت الالسلكي PWLAN

c_pw_lan

 -1نعم  -2 qpwlanال ينتقل إلى (خامسا هـ)

س(0د )2/عدد المواقع التجارية المقدم لها خدمة -------qwifi------------ : WI – FI
يتم استيفاء قائمة بيانات الجهات المستفيدة من خدمة  PWLANلدى الشركة

هدف السؤال الخامس :
معرفة وتحديد أعداد ومواقع األماكن العامةة التةت تعمةل بتكنولوجيةا  WI- FIفةت الشبكـةـات المحييـةـة  LANسةوا
عن طرية خدمةة االنترنةت السةريع  ADSLأو مةن خة ل خدمةة االنترنةت عبةر الهواتةف المتحركةة MOBILE
 INTERNETحيـث أن توفير هذه الخدمة مسةمو بةف فةت ناةم الشةبكات المحييةة بشةرط أن تاةوم شةركات ماةدمت
خدمات االنترنت بتاديم بيةان باألمةاكن التةت تاةدم فيهةا هةذه الخدمةة للةا الجهةال الاةومت لتناةيم االتصةاالت – قطةا
الطيف الترددي وذلك بدون ماابـل أو مصاريف لدارية )
استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

0

خامسا ( هـ ) :بيانات عن نمط استخدام اإلنترنت

c_net_use

س( )7/0هل تقوم المنشأة بتحليل نمط استخدام اإلنترنت من قبل المشتركين  -1نعم

 -2 q1ال

ينتقل إلي

سادسا
س( )2/0بيان عن مشتركي اإلنترنت من خالل المنشأة الذين يقومون بزيارة المواقع طبقا للغة المستخدمة
م

إجمالي المشتركين الذين يقومون بزيارة المواقع طبقا للغة

اللغـــــــــــــــــــــــــات

 7اللغة العربيـــــة

qarab_tot

 2اللغة اإلنجليزية

Qe_tot

 8لغات أخرى (تذكر )---text---

qonther_language

إجمالي المشتركين

q_total

س( )1/0بيان عن مشتركي اإلنترنت من خالل المنشأة الذين يقومون بزيارة المواقع طبقا لنوعية الموقع
م

نوعيــة المواقــــع

إجمالي المشتركين الذين يقومون بزيارة المواقع طبقا لنوعية الموقع

7

معلومات عامة

q_7

2

تعليميـــــــــــــة

q_0

1

ترفيهيــــــــــــة

q_8

4

خدمات حكومية أو هيئات عامة

q_71

0

تجارة إلكترونية

q_71

إجمالي المشتركين

q_totn

س( )4/0حجم البيانات (ميجابايت) التي يتم تحميلها سنويا ً من قبل مشتركي اإلنترنت من خالل المنشأة وفقا ً للفئات
البيــــــــــــــــــــــان

Dial Up
ADSL
اإلجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي

 -7منزلي ()%

إجمالي التحميل بـ (ميجابايت)

Q_dialup

 -2تجارى/حكومي ()%

Q_g_e_dialup Q_h_dialup
Q_h_dsl

Q_dsl
Q_giga_total

Q_g_e_dsl

إجمالي التحميل = ()3 + 1

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

0

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

سادسا  :التواجد االلكتروني على شبكة االنترنت والخدمات المقدمة

c_net_services

س( )7/0هل لدى المنشأة موقع إلكتروني خاص بها على شبكة اإلنترنت  -1نعم

 -2ال

س( )2/0اللغة المستخدمة على الموقع اإللكتروني للمنشأة

( يسمح بتعدد اإلجابات )

 -1العربيــــــــة q_7

انتقل إلي س ()7/6

 -2اإلنجييليــــــة q_2
 -9أخرى ( تذكر) -----text--------- q_8

 -3أكثر من لغة q_1

س( )1/0عدد زائري موقع المنشأة على اإلنترنت خالل عام ( 2777

) زائر

q1

س( )4/0أهم الخدمات المقدمة من خالل الموقع اإللكتروني للمنشأة ونسب استخدامها من قبل الزائرين

(يسمح بتعدد اإلجابات)
نسبة اللائرين الذين يستفيدون من هذه الخدمة للت لجمالت اللائرين
 -1عرض خدمات اإلنترنت المادمة من المنشأة وأسعارها

q4_7

(

q4_7a

)%

 -2تاديــم طيبــات االشتــراك فـت خدمـــات اإلنترنــــــت

q4_2

(

q4_2a

)%

 -3لمكانيــــــــة الدفـــــــــــع عبــــــــــــر اإلنترنـــــــــت

q4_1

(

q4_1a

)%

 -4تاديــــــــــــم الشكـــــــــــــاوى والم حاــــــــــــــات

q4_4

(

q4_4a

)%

 - 9أخرى ( تذكر ) -------- text7-----------------

q4_8

(

q4_8a

)%

س( )0/0هل توفر المنشأة محركات للبحث

 -1نعم

 -2ال

q0

س( )0/0ما هو عدد محركات البحث التي توفرها المنشأة (

 -1عدد المحركات باليغة العربيـــة ( ) q0_7

ينتال للا س ()7/6
) = ()2+1

q0

 -2عدد المحركات باليغات األخرى ( ) q0_2

س( )1/0هل تقوم الشركة بتقديم الخدمات التالية لمشتركي ومستخدمي اإلنترنت بها
م

الخدمــــــــــــــــــــة

 -7نعم
ينتال للت كيفية تاديم الخدمة

 -2ال

كيفية تقديم الخدمة
 -1مجانا

 -2بماابل

 1فيترة واستبعــــاد SPAM

Q9_7

Q9_7a

 2استبعاد خطر الفيروســات

Q9_2

Q9_2a

فيترة المحتوى الــذي يتـــم
3
الدخول عييف من اإلنترنت

Q9_1

Q9_1a

1
استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

سابعاًًً  :االستضافة HOSTING
س( )7/1هل تقوم الشركة بإستضافة مواقع لصالح العمالء

hosting
 -2 q1_7ال

 -1نعم

س( )2/1إجمالى عـدد المواقـع المستضافـة لصالح العمالء ----side_no--------

ينتقل إلي ثامنا

= س( + )3/7س()4/7

س( )1/1عدد المواقع المستضافة لصالح العمالء باللغــة العربيـة ----- arabic_side---------
س( )4/1عدد المواقع المستضافة لصالح العمالء باللغات االجنبية ---- e_side----------

(يسمح بتعدد اإلجابات)

س( )0/1أنواع المواقع المستضافة بالشركة

 -7ترفيهى  -2 q7تعليمى  -1 q2حكومى  -4 q1شركات  -8 q4اخرى  Q8تذكر ---text--
ثامنا ً :التجارة االلكترونية (خالل عام)3515

c_elect_commerce

س( )7/9هل يتم التعامل من خالل التجارة االلكترونيـــــــــة

 -1نعم

 -2 qال

س( )2/9هل توجد مبيعـات عن طريق التجارة االلكترونيـــة

 -1نعم

 -2 q7ال

ينتقل إلي تاسعا
ينتال الا س ()5/8

س( )1/9قيمـة المبيعـــات عـن طريـق التجارة االلكترونيـــة خالل عام  ( ---------- q77------2777بالجنيف )
س( )4/9نسبة المبيعــــات عن طريق التجارة االلكترونية من إجمالي المبيعـــات الكلية -q77a----
 -2 q2ال

س( )0/9هل توجد مشتريات عن طريق التجارة االلكترونيــة  -1نعم

%

ينتال الا تاسعا

س( )0/9قيمـة المشتريات عـن طريـق التجارة االلكترونيـــة خالل عام  ( ------- q22--------2777بالجنيف )
س( )1/9نسبة المشتريات عن طريق التجارة االلكترونية من إجمالي المشتريات الكلية ---q22a-----

%

تاسعا ً :خطوط الربط المؤجرة LEASED LINES
إجمالى عدد المشتركين بالخدمة موزعة حسب السرعات

c_leased_line

خدمة خطوط الربط المؤجرة LEASED LINE
م

السرعــــــــــــــــات

7

أقل من 200
Kbit/s
من  200إلى أقل
من 072 Kbit/s
من Kbit/s 072
إلى أقل من
7Mbps
من  7Mbpsإلى
أقل من 2Mbps
من  2Mbpsإلى
أقل من 77 Mbps

متوسط عدد المستفيدين من كل جهه مشتركة

إجمالي عدد المشتركين

2771

2779

2778

2771

2779

2778

Q1002_1a

Q1002_1a

Q1009_1a

Q1002_1b

Q1002_1b

Q1009_1b

Q1002_1a

Q1002_1a

Q1009_1a

Q1002_2a

Q1002_2a

Q1009_2a

Q1002_1
b
Q1002_2
b

Q1002_1
b
Q1002_2
b

Q1009_1
b
Q1009_2
b

Q1002_1a

Q1002_1a

Q1009_1a

Q1002_5a

Q1002_5a

Q1009_5a

77 Mbps 0فأكثر

Q1002_6a

Q1002_6a

Q1009_6a

االجمالـــــــــــــــى

Q1002_9a

Q1002_9a

Q1009_9a

Q1002_1
b
Q1002_5
b
Q1002_6
b
Q1002_9b

Q1002_1
b
Q1002_5
b
Q1002_6
b
Q1002_9

Q1009_1
b
Q1009_5
b
Q1009_6
b
Q1009_9b

2
1
4
0

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

9

b
تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

عاشراً  :الشكاوى ومعوقات النمو

c_faults

س( )7/77عدد الشكاوى المقدمة بسبب ضعف مستوى الخدمة خالل عام ( 2777

)

q_9_7

س( )2/77هل صادفت المنشأة خالل عام  2777معوقات تحول دون نموها بالمستوى المطلوب
 -1نعم

 -2ال

q_9_2

ينتال للا س ()4/11

س( )1/77ما هي أهم المعوقات التي تحول دون نمو المنشأة بالمستوى المطلوب
 -1صعوبــــــــــــــــات تمويييـــــــــــــــــة

(يسمح بتعدد اإلجابات)

q_1_7

 -2المنافسة الاوية من منشآت أخرى تسيطر عيا السو

q_1_2

 -3تكيفـــــــــــــــة خطـــوط Dial – Up

q_1_1

 -4تكيفة السعة الدولية لإلنترنــــــــــــــــت

q_1_4

 -5التأخر فت الحصول عيا التسهي ت الفنية  Technical facilitiesمن مورد الخدمة
 -6الجهات التنايميــــــــــة والرقابيــــــــة

q_1_0

 -7الادرة عيا اجتذاب و /أو الحفاا عيا العمالة المؤهية ذات الخبرة

q_1_1

 -8الادرة عيا استخدام التكنولوجيا الحديثة

q_1_9

 -9صعوبة الوصول (النفاذ) للا األسوا  /المناط المختيفــــــــــــة

q_1_8

 -99أخرى (تذكر)

q_1_0

---------------------------------- text7--------------------

q_1_88

خالل السنة

--------- q7--------------

س( )4/77عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة ADSL

س( )0/77عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة  Dial UPخالل السنة

---------- q2---------------

س( )0/77عـدد الساعــات التــي انقطعــت فيهــا خدمــة  G1خالل السنة

---------- q1G---------------

س( )1/77عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة  LEASED LINEخالل السنة

الحادي عشر :بيانــــات ماليــــــــــــــة

----q_leased line----

c_finincial_data

س( )7 /77إجمالي اإليـــرادات خالل عام  -----------------------------q7------------------------------ 2777جنيف .

س( )2 /77إجمالى إيرادات خطوط الربط المؤجرة - Leased Lineخالل عام  --leased_line---- 2777جنيف
س( )1 /77إجمالى االستثمار السنوي لـ  ------fixed_brodband------------ FIXED BROADBANDجنيف
س( )4 /77االستثمارات السنوية في االتصاالت  -------------------------q1-------------------------جنيف
س( )0 /77المصروفات الرأسماليـــــــــــــــــــة  ----------------------------q2------------------------جنيف
س( )0 /77هل الشركة تابعة لشركة أم

 -2 company_statusال

 -7نعم

اسم الشركة األم فى حالة اإلجابة بنعم -----------company_ma_name------------
برجاء إرفاق نسخة من ميزانية الشركة المنشورة للحصول على بعض األرقام المتخصصة
 يتم ذكر الشركات المساهمة ونسبة المشاركة

يتم اتاحة البيانات المالية مجمعة
استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على

تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

8

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

بيانات الميــــــــــــــــدان -:
اسم الباحـــث  ---------------------------------------------------------- :التاريخ -------------------- :
اسم المراجـع  ---------------------------------------------------------- :التاريخ-------------------- :
بيانات الرقابـــــــــــــــــة -:
االســـــــــــــم -------------------------------------- ------------------- :التاريخ -------------------- :
اسم المراجـع  ---------------------------------------------------------- :التاريخ-------------------- :

بيانات الترميــــــــــــــــز -:
االســـــــــــــم  --------------------------------------------------------- :التاريخ -------------------- :
اسم المراجـع ---------------------------------------------------------- :التاريخ-------------------- :

بيانات المراجعة المكتبية -:
االســـــــــــــم  --------------------------------------------------------- :التاريخ -------------------- :
اسم المراجـع  ---------------------------------------------------------- :التاريخ-------------------- :
بيانات التسجيــــــــــــــل -:
االســـــــــــــم ---------------------------------------------------------- :التاريخ -------------------- :
اسم المراجـع  ------------------------------------------- --------------- :التاريخ-------------------- :

استمارة شركات االنترنت تصنيف A- B
في حالة وجود تساؤل رجاء االتصال على
تليفـــــــــــــون  24712704/7779178110 :داخلي () 385
بريد إلكترونـي indicators@capmas.gov.eg :
FORM-ISP-A-B
كود االستمارة

77

تليفون) 53544355 ( :
بريد الكتروني aelkazaz@tra.gov.eg :
تاريخ تصميم االستمارة 2777/0/2 :

