
الرواتب: أوال

المجموعاألشهرالمئة فيالسنوي الراتب

2,500$12%5,00050$التنفيذي المدير

4,000$12%4,000100$المشروع مدير

833$10%2,00050$المحاسب

113$9%75020$المحررين كبير

150$8%50045$المحرر

$7,596

والبدالت والضرائب الفوائد: ثانيا

":أ" المثال 
3,418$%45الرواتب على الضريبة 

":ب" المثال
1,000$الرواتب على الضريبة

":ج" المثال
1,000$واالجتماعي الصحي التأمين

":د" المثال
1,021$عشر الثالث الشهر مرتب دفع

$6,439

شهرا 12 والتجهيزات، العمل مكان: ثالثا

1,200$شهر لكل/  دوالر 100 بسعر مكتب إيجار

1,200$شهر لكل/  دوالر 100 بسعر التدريب مركز إيجار

500$المرافق

$2,900

والمعدات اللوازم: رابعا

50$المكتبية اللوازم

1,000$500 بسعر 2 عدد ملحقاته، و الكمبيوتر

100$دوالر 50 بسعر 2 عدد الطابعات،

200$200 بسعر 1 عدد مستندات، تصوير ألة

$1,350

والبريد االتصاالت: خامسا

100$واإلنترنت والبريد والفاكس الهاتف

اليومي والبديل السفر: سادسا

":أ" المثال
:الجوية الرحالت

1,200$للرحلة دوالر 400 بسعر آيرس بوينس-  جانيرو دي ريو: وإياب ذهاب رحالت 3 جوية رحلة مصاريف

660$فرد 2 لعدد أيام 3 لمدة يوم لكل/  دوالر 110 بسعر اليومي البديل

:األرجنتين في داخلي سفر

200$للرحلة دوالر 100 بسعر أقاليم-  آيرس بوينس: وإياب ذهاب رحلة 2 عدد قطار مصاريف

200$للرحلة دوالر 50 بسعر بالتا ال-  آيرس بوينس: وإياب ذهاب رحالت 4 عدد

450$أفراد 3 عدد من لكل دوالر 150: آيرس بوينس في محلي سفر

":ب" المثال
:الصين في داخلي سفر

60$للرحلة دوالر 20 بسعر شانغهاى-  بكين: وإياب ذهاب رحالت 3 عدد قطار مصاريف

60$أفراد 3 لعدد يومان 2 لمدة يوم لكل/  دوالرات 10 بسعر اليومي البدل

":ج" المثال
500$مولدوفا في داخلي سفر

":د" المثال
240$فرد 2 لعدد رحلة لكل/  دوالرات 10 بسعر أشهر 6 لمدة شهر لكل/  رحلة 2 عدد: (أبوجا) محلي سفر

":هـ" المثال

500$عّمان في محلي سفر

":و" المثال
 كينيا مؤتمر

:الجوية الرحالت

1,500$للرحلة دوالر 1500 بسعر كينيا نيروبي،-  أوروبا: وإياب ذهاب رحلة 1 عدد جوية رحلة مصاريف

5,000$للرحلة دوالر 2500 بسعر كينيا نيروبي،-  آسيا: وإياب ذهاب رحلة 2 عدد جوية رحلة مصاريف

1,500$للرحلة دوالر 1500 بسعر كينيا نيروبي،-  الجنوبية أمريكا: وإياب ذهاب رحلة 1 عدد جوية رحلة مصاريف

$12,070

الميزانية مثال
.المقترح بالمشروع تتعلق التي فقط البنود استخدام يُرجى. أدناه المذكورة األمثلة جميع على الميزانيات جميع تحتوي ولن. مثال مجرد الميزانية هذه: مالحظة
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 التعاقدية الخدمات: سابعا

70$ندوة بالفيديو، تصوير

300$دوالر 100 بسعر 3 عدد الورشات، مدربين

120$دوالر 60 بسعر 2 عدد الندوة، خبراء

150$األنشطة منسق

$640

األخرى المباشرة التكاليف: ثامنا

":أ" المثال
المؤتمر ومشروبات وجبات

900$ للفرد دوالر 15 بسعر فردا 60 عدد: الغداء

720$فردا 60 لعدد للفرد دوالرات 6 بسعر 2 عدد استراحة، فترات

400$فردا 20 لعدد للفرد دوالرات 10 بسعر 2 عدد عشاء،

":ب" المثال
 والتوزيع والتحرير والطباعة النشر

350$نسخة 100 عدد صفحة، 30 من دليل الطباعة،

680$نسخة 200 عدد صفحة، 30 من نشرة الطباعة،

200$ومنشورات وملصقات كتيب

200$مصرفية رسوم

$3,450

34,545$الكلي المجموع
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