
 
 

 استطالع التبغ العالمي للبالغین 
 9الدولة

 9السنة المخطط تنفیذ استطالع التبغ العالمي للبالغین بھا

 9وكالة أو وكاالت التنفیذ

 '9بالدوالر األمریكي)إجمالي المیزانیة الُمقترحة 

 9 التعلیمات
التبغ العالمي للبالغین، بما في ذلك االختبار المسبق  برجاء استخدام نموذج إعداد المیزانیة للتخطیط لجمیع جوانب عملیة استطالع 

الوزن   و؛ واألعمال المیدانیة لالستطالع بالكامل؛ وإدارة البیانات؛9والتخطیط واإلدراج بالقائمة؛ والتدریب على االستطالع بالكامل

إدخال اسم الدولة أعاله، والسنة المخطط  بلصفحة ابدأ ھذه ا- النسبي للعینة؛ وتحلیل البیانات وإعداد التقاریر؛ وإطالق البیانات ونشرھا

 - تنفیذ استطالع التبغ العالمي للبالغین بھا، واسم وكالة أو وكاالت التنفیذ

 

إلدخال تفاصیل معینة لكل خطوة من خطوات عملیة استطالع التبغ العالمي للبالغین تبعًا لفئة  " یل المیزانیةصتفا"سوف تُستخدم صفحة 

أُضیفت إدارة المشروع إلى القائمة المنسدلة كخطوة في '- ظفین، العقود، االنتقاالت، المستلزمات والخدمات والمعداتالمو)المیزانیة 
ك ألي فئة أخرى من فئات لعملیة استطالع التبغ العالمي للبالغین للموظفین وأقسام المساعدات العینیة؛ ولكن ال یمكن استخدام ذ

تقدمھا وكالتك أو حكومتك دون تكلفة على مؤسسة سي ف المساعدات العینیة لوصف أي مصاریف سوسوف یُستخدم قسم - المیزانیة

برجاء اتباع التعلیمات الواردة في  - لن تُسھم ھذه المصروفات في المیزانیة اإلجمالیة الُمقترحة'- CDC Foundation)دي سي 

 -وإدخال جمیع المصرفات ھنا" تفاصیل المیزانیة"صفحة 

 

الوارد أعاله ' بالدوالر األمریكي)إجمالي المیزانیة الُمقترحة "- "ملخص المیزانیة"ّمع كل إجمالیات المصروفات في صفحة سوف تُج

 "-  ُملخص المیزانیة"سوف یُجّمع تلقائیًا من اإلجمالیات في " معلومات عامة"في صفحة 

 

الوارد أعاله ' بالدوالر األمریكي)جمالي المیزانیة الُمقترحة إ"- "ملخص المیزانیة"سوف تُجّمع كل إجمالیات المصروفات في صفحة 

 "-  ُملخص المیزانیة"سوف یُجّمع تلقائیًا من اإلجمالیات في " معلومات عامة"في صفحة 

 agailey@cdcfoundation.orgفي حال كان لدیك أي أسئلة بشأن نموذج إعداد المیزانیة، عبر " أماندا غایلي"یُرجى التواصل مع 

 9مسرد المصطلحات
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وذلك یتضمن الخدمات المؤقتة لموظفي الخدمات - موظف یعمل في استطالع التبغ العالمي للبالغین يالراتب زائد المزایا أل 9الموظفون

سیعملون في استطالع التبغ العالمي للبالغین والمشمولین في برجاء إدراج جمیع الموظفین الذین - ولیس الخدمات المؤقتة للمستشارین 

 -المیزانیة

 

ومن  - العقود الممنوحة لألشخاص أو الشركات للخدمات المھنیة أو الخدمات االستشاریة المؤقتة أو العقود من أي نوع آخر 9العقود 

 -ع الشركات ألداء األعمالأمثلة ذلك، عقود الفنادق إلقامة ورش العمل، وعقود المستشارین، والعقود م

 

ومن أمثلة ذلك، تذاكر الطیران وتذاكر القطارات - االنتقاالت ألداء األعمال المیدانیة واالجتماعات وورش العمل 9التنقل للعمل

 -وسیارات األجرة والفنادق والبدالت الیومیة وإیجار السیارات

 

ویمكن أن تشمل األمثلة على ذلك طباعة التقاریر والمواد واألدلة   -المستلزمات المرتبطة بأداء العمل 9المستلزمات والخدمات

 -اإلرشادیة

 

 -شراء أو استئجار التجھیزات وعتاد الكمبیوتر والبرمجیات والطابعات وآالت التصویر وما إلى ذلك المعدات
 

ومن  - المھنیة أو الخدمات االستشاریة المؤقتة أو العقود من أي نوع آخر العقود الممنوحة لألشخاص أو الشركات للخدمات 9العقود

 -أمثلة ذلك، عقود الفنادق إلقامة ورش العمل، وعقود المستشارین، والعقود مع الشركات ألداء األعمال
 

الطیران وتذاكر القطارات  ومن أمثلة ذلك، تذاكر- االنتقاالت ألداء األعمال المیدانیة واالجتماعات وورش العمل 9التنقل للعمل

 -وسیارات األجرة والفنادق والبدالت الیومیة وإیجار السیارات
 

ویمكن أن تشمل األمثلة على ذلك طباعة التقاریر والمواد واألدلة  - المستلزمات المرتبطة بأداء العمل 9المستلزمات والخدمات

 -اإلرشادیة
 

 -شراء أو استئجار التجھیزات وعتاد الكمبیوتر والبرمجیات والطابعات وآالت التصویر وما إلى ذلك المعدات
 


