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نموذج دراسة ميدانية     
البيانات األساسية  أوال:

خيالتار اليوم

العنوان إسم الشركة 

رقم تليفون الشركة  ايميل  الشركة

الصفة الوظيفية  إسم المسئو ل 

المسئوليميل إ المسئول تليفون 

عدد ماكينات نقاط  لى إجما

لحق  إرفاق م  )يتم البيع  
عدد فروع  إجمالي  البيع( نقاط بيانات 

)يتم الشركة 
  ملحقإرفاق 

الفروع(  بيانات

 طبيعة 
شطة الشركة نأ 

عدد نقاط   إجمالي 
ير الغ Outletالبيع  

إرفاق   )يتم مميكنة 
 بالبيانات( ملحق 

للشركة   ضريبىالالتسجيل رقم 

 االستبيان ثانيا:
عم   ن :اجباري  | تعليق     |   ال        نهائيلك ته ل تتعامل الشركة مع مس ه

Consumer ؟ 

هو   موديل ما 

شغيل  تال  برنامج

البيعى 

 (Version) ؟  

(  نعم )   اختيارحالة   
و اسم  هوما 
   النظام؟

       ال      عم  ن 
 
         

؟بيعي هل الشركة لديها نظام تشغيل  

( هاذكر )يتمأخرى   Visual Basic C-Sharp  

عى شغيل البيتمجة المستخدمة بنظام ال برلغة ال
    Application) ) 

رقم اإلصدار   
أخر ى )يتم 

( هاذكر Oracle My SQL 
 Data)بقواعد البيانات  الخاصاإلصدار   ورقمنوع 

Base) 

رقم اإلصدار   
أخر ى )يتم  

ا(  هذكر  Linux Windows 
 Operating)شغيل بالشركة تو نظام اله ما 

System) 

 الحسابية()الحوسبة 
CLOUD 

 On Premises
)خوادم فعلية( 

؟البيعيشغيل تاستضافة نظام ال ةئبي هي ما  

العنوان  

 اسم الشركة المسئولة  

عى شغيل البيعن نظام الت

رقم  
ن التليفــو

إسم المسئول 

ك    ة ختم الشر
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ك    ة ختم الشر
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(  ينعناوال) بيانات الفروع و  1ق .*م

عدد نقاط  

البيع  

Outlet

الغير  

مميكنة

عدد  

ماكينات   

نقاط البيع   

المميكنة 

البريد  

االلكتروني 

الصفة  

الوظيفية 

رقم 

التليفون 

اسم 

المسئول 

العنوان  

التفصيلي 
المدينة   المحافظة 

اسم 

الفرع 
م

:  2022عدد الفروع اإلضافية المتوقع زيادتها خالل  

:  2022 اإلضافية خاللالوقت المتوقع للفروع 

موردين نقاط البيع( )بيانات 2 ق. *م

البريد  

االلكتروني 

الصفة  

الوظيفية 

رقم 

التليفون 

اسم 

المسئول 
العنوان التفصيلي   المحافظة  المدينة 

اسم 

المورد 
م

ك    ة ختم الشر
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   نقاط البيع( )بيانات 3 ق .م  *

مالحظات 
دعم فني من  

المورد نعم / ال 

متصلة  

باإلنترنت   

نعم / ال 

التواجد  مكان 

إسم الفرع( )

البيع نوع نقطة  

Software \ 

Hardware 

موديل نقطة  

 البيع 
اسم 

 المورد 
م

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 ونوعها:   2022عدد نقاط البيع اإلضافية المتوقع زيادتها خالل 

 :   2022 اإلضافية خاللالوقت المتوقع لنقاط البيع 

 

 بالعمل.  اإللكتروني الخاص والبريد الهاتف*برجاء كتابة رقم 

ذلك النموذج درأً للمساءلة القانونية.   استيفاء الدقة فيمراعاة يرجى  *

Ereceipt.hd@eta.gov.eg اإللكتروني  البريدلى  عأو   16395رقم  علىاالتصال  يرجىحالة وجود أي استفسار  *

توقيع مسئول الشركة                                                                                                          إسم مسئول الشركة  

ختم الشركة المعتمدة  

ك    ة ختم الشر
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