USAID Civic Initiatives Support Program
GRANTS FOR SOCIETIES EMPOWERMENT FUND 2015-2018

Attachment IV: Budget Checklist for Grant Applicants
General
 Does the budget clearly state period of performance?
 Does the budget provide a useful summary?
 Are notes and explanations included?
 Is the budget linked to goals?
 Is the budget linked to coding system (chart of accounts) for ease of tracking?
 Does the budget contain an appropriate level of detail?
 Is the budget accurate?
 Is the budget in the right currency?
 Can the budget serve as a reporting tool (or linked to a reporting system)?
 Are all Excel formulas correct? Do the formulas capture the right cells? Are the links between
sheets correct?
Salaries / Consultants / Honoraria
 Is each individual listed by name and position?
 Does each individual have a monthly salary/ daily rate and level of effort?
 Is the level of effort supported by the project plan?
 Are associated local fringe benefits included (per the applicable regulations)?
 If a multi-year project, are there salary increases? If so, are they justified?
 Is there a small Job description for each position?
Other Direct Cost
 If applicable, is office rent and associated costs included in the budget?
 If applicable, is housing and associated costs such as electricity, water and heat included in the
budget?
 If applicable, is communication cost such as landline, mobile and internet included in the budget?
 Are all necessary materials and supplies listed (per the project plan)?
Equipment and Furniture
 Are all necessary equipment and furniture listed (per the project plan)?
 For each item, is the unit, cost per unit, and total cost included?
 Are the costs supported in the budget notes (market research, historic information, quotes, etc.)?
Travel and Transportation
 Are travel costs tied to specific people? If not, is there is a justification provided in the budget notes?
 If applicable, for every proposed airfare, are associated per diem, lodging, and other transportation
costs included?
 Is the proposed travel linked to the project plan?
 Are travel costs supported in the budget notes (market research, historic information, quotes, etc.)?
Project Operations Expenses
 If applicable, did all the subcontractors submit budgets? Are they all included in the budget?
 If applicable, did the subcontractor include all the necessary details to support its proposed cost?
 If applicable, are training costs and other meeting details included?
 If applicable are printing costs included?
 Are costs supported in the budget notes (market research, historic information, quotes, etc.)?
Compare your budget to the Societies Empowerment Fund RFA
 Grant Budget is for phase I only
 Full-time staff must be budgeted based on individual’s salaried rate
 Consultant daily rates not to exceed JOD 182 per day
 Minimum of 15% cost share contribution included
 Capacity building requirements are included in the budget
 Ensure all budgeted costs are allowable, allocable, and reasonable
 Ensure all budgeted activities are eligible

USAID Civic Initiatives Support Program

منح تمكين منظمات المجتمع المدني 2018-2015
قائمة المراجعة إلعداد الموازنة لمقدمي الطلبات للحصول على المنحة
مراجعة عامة :
• ھل فترة التنفيذ مذكورة في الموازنة بشكل واضح؟
• ھل توفر الموازنة ملخص مفيد وواضح للمقترح؟
• ھل المالحظات واإليضاحات مدرجة؟
• ھل تعكس الموازنة أھداف المقترح المقدم؟
• ھل تم ربط بنود الموازنة بنظام ترميز محدد )شجرة الحسابات( لسھولة تتبع ھذه البنود؟
• ھل تحتوي الموازنة على مستوى مناسب من التفصيل؟
• ھل الموازنة دقيقة؟
• ھل الموازنة بالعملة الصحيحة؟
• ھل يمكن للموازنة أن تكون بمثابة أداة لإلبالغ أو لعمل التقرير)أو يمكن ربطھا بالتقارير(؟
• ھل جميع معادالت برنامج )إكسل( صحيحة؟ ھل تأخذ المعادالت قيم الخاليا الصحيحة؟ ھل الروابط بين األوراق صحيحة؟
الرواتب  /االستشاريون  /األتعاب
• ھل كل فرد مذكور باالسم والمسمى الوظيفي؟
• ھل لدى كل فرد راتب شھري /معدل يومي لألجر ،وموضح مستوى الجھد المبذول على المشروع؟
• ھل مستوى الجھد مدعم من خالل خطة المشروع؟
• ھل المزايا االضافية محددة في الموازنة حسب لوائح المنظمة المعمول بھا؟
• إذا كان مشروع متعدد السنوات ،ھل ھناك زيادات في الرواتب؟ إذا كان األمر كذلك ،ھل ھذه الزيادة مبررة؟
• ھل ھنالك وصف وظيفي لكل وظيفة؟
التكاليف المباشرة األخرى
• إن وجدت ،ھل إيجار المكاتب والتكاليف المرتبطة بذلك مذكورة في الموازنة؟
• إن وجد ،ھل السكن والتكاليف المرتبطة مثل الكھرباء والماء والتدفئة مذكورة في الموازنة؟
• إن وجدت ،ھل تكلفة االتصال مثل الخط األرضي واتصاالت الھواتف المتنقلة واإلنترنت مذكورة في الموازنة؟
• ھل جميع المواد والمستلزمات الضرورية مذكورة)حسب خطة المشروع(؟
المعدات واألثاث
• ھل تم ذكر كل تكاليف االثاث والمعدات الالزمة )حسب خطة المشروع(؟
• ھل تم تحديد عدد الوحدات ،والتكلفة لكل وحدة ،والتكلفة اإلجمالية لكل بند؟
• ھل تم ادراج مالحظات مفصلة في الموازنة لكل بند )دراسة السوق والمعلومات من التجارب السابقة ،وعروض األسعار ...الخ(؟
السفر والتنقالت
• ھل ترتبط تكاليف السفر بأشخاص معينين؟ إذا لم يكن كذلك ،ھل ھناك مبررات مقدمة ،مالحظات وشروحات في الموازنة؟
• إن وجدت ،فيما يتعلق بالرحالت الجوية المقترحة ،ھل البدل اليومي ،والسكن ،وتكاليف النقل األخرى مذكورة في الموازنة؟
• ھل ترتبط تكاليف السفر المقترحة بخطة المشروع؟
• فيما يتعلق بتكاليف السفر المعتمدة ھل تم ادراج مالحظات وشروحات مفصلة في الموازنة لكل بند )دراسة السوق والمعلومات من
التجارب السابقة ،وعروض األسعار ...الخ(؟
المصاريف التشغيلية للمشروع
• إذا كان ذلك ممكنا ،ھل قام كل المتعاقدين الفرعيين بتقديم موازنات؟ وھل ھذه العقود الفرعية مذكورة في الموازنة؟
• إذا كان ذلك ممكنا ،ھل الموازنات المقدمة من قبل المتعاقدين الفرعيين تشمل جميع التفاصيل الالزمة لدعم التكاليف المقترحة؟
• إن وجدت ،ھل تكاليف التدريب واللقاءات مذكورة؟
• إن وجدت ھل تكاليف الطباعة مذكورة؟
• ھل تم ادراج مالحظات مفصلة في الموازنة لكل بند )دراسة السوق والمعلومات من التجارب السابقة ،وعروض األسعار ...الخ(؟
مقارنة ميزانيتك مع نموذج ميزانية منح تمكين منظمات المجتمع المدني 2018-2015
• قيمة موازنة المنحة للفترة األولى فقط وليس لكامل المشروع
• يجب احتساب تكلفة الموظفين بدوام كامل في الموازنة على أساس معدل رواتب الموظفين
• ال تتجاوز تكلفة المستشارين  182دينار لليوم الواحد
• تم ادراج المساھمة في التكاليف بنسبة  ٪15كحد أدنى في الموازنة
• تم تضمين متطلبات برنامج بناء القدرات في الموازنة.
• ھل جميع التكاليف المدرجة في الموازنة )مسموح بھا ،مخصصة للبرنامج ،ومعقولة(؟
• ھل جميع تكاليف األنشطة في الموازنة مشروعة؟

