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لمزيد من المعلومات



تعليمات دفتر التسجيل اليومي

هو عبارة عن استمارة ورقية تم اعدادها لألسر لتسجيل 
مشترياتها اليومية عليها بحسب السلعة والكمية والقيمة.

يتــم تســجيل اســماء وتفاصيــل الســلع االســتهالكية التــي انفقــت   •
ــاس  ــدة القي ــب وح ــي، حس ــناد الزمن ــرة اإلس ــالل فت ــر خ ــا االس عليه

ــخ، وحســب الكميــة والقيمــة. كأن تكــون كغــم، لتر،...ال

الرئيســية فــي  االنفــاق  المشــتريات حســب مجموعــات  • تســجيل 
الدفتــر والــواردة فــي الملحــق المرفــق بالدفتــر.

ــبوع   ــي االس ــام ف ــبعة اي ــدى س ــى م ــً عل ــر يومي ــة الدفت ــم تعبئ يت  •
علــى أن يتــم تســليمه فــي االســبوع الالحــق.

ــات انفــاق األســرة لألســبوع  • ســيقوم الباحــث باســتالم وتدقيــق بيان
ــات االســبوع الالحــق. ــد لبيان وتســليمها دفتــر جدي

• ســتكون حصــة االســرة الواحــدة فــي الشــهر مــن اربعــة الــى خمســة 
دفاتــر مســاعدة وذلــك بحســب عــدد اســابيع الشــهر.

اذا كان لــدى االســرة الرغبــة بتســجيل مشــترياتها علــى الدفتــر   •
ــث  ــع الباح ــيق م ــا التنس ــة فيمكنه ــخته االلكتروني ــاعد بنس المس
نســخة  علــى  المســاعد  الدفتــر  تصميــم  تــم  حيــث  الميدانــي 
الموقــع االلكترونــي للمســح. الكترونيــة ســتكون متاحــة  فــي 

• تســجل القيمــة الفعليــة أو المقــدرة لمــا يحصــل عليــه أفــراد األســرة 
مــن الســلع والخدمــات ســواًء بالشــراء نقــًدا أو األجــل أو بالمقايضــة 
أو مقابــل خدمــات أو كهديــة أو هبــة أو مــا تحصــل عليــه األســرة مــن 
المؤسســة التــي تحوزهــا ســواء كانــت صناعيــة أو تجاريــة أو زراعيــة 

مقــدًرا بالســعر الســائد فــي الســوق وقــت المســح .



supplementary diary

The hard copy of the questionnaire is paper form prepared 
for households to record their daily purchases by commodity, 
quantity and value.

•	 The	names	and	details	of	households	spending	on	consumer	
goods	during	the	reference	period,	according	to	the	unit	of	
measurement,	e.g.	kg,	liter,	etc.;	quantity	and	value.

•	 Purchases	are	recorded	in	diary,	detailed	by	the	major	
expenditure	groups	set	out	in	the	Annex	appended	to	the	diary.

•	 The	diary	is	filled	in	on	a	daily	basis	for	seven	days	a	week,	and	
returned	in	the	following	week.

•	 The	enumerator	in	charge	will	receive	and	check	household	
spending	data	for	the	week	and	hand	over	a	new	diary	the	
subsequent	week	data.

•	 Each	household	will	receive	5-4	supplementary	diaries	per	
month	depending	on	the	number	of	weeks	of	the	month.

•	 If	the	household	wish	to	record	their	purchases	into	the	
electronic	version	of	the	diary,	it	can	coordinate	with	the	
enumerator	in	this	regard.	The	electronic	version	will	be	
available	on	the	survey	website.

•	 The	actual	or	estimated	value	record	the	goods	and	services	
the	household	members	obtain,	whether	by	buying	in	cash,	
on	credit,	by	barter	or	for	services,	as	gifts	or	whatever	the	
household	gets	from	establishments	in	possession	of	such	items,	
be	they	industrial,	commercial	or	agricultural	establishments,	
estimated	at	the	rate	prevailing	in	the	market	at	the	time	of	the	
survey.


