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اسم مقدم الطلب:
وع: اسم الم01

اسم النشاط االول:
: 9

اسم النشاط الثا;:
اسم النشاط الثالث:

اسم النشاط الرابع:
اسم النشاط الخامس:

نوع الوحدةوصف البندرقم البند
تكلفة الوحدة

شيقل
عدد 

الوحدة
المجموع شيقل

النشاط 1:.1
1.1-₪             -₪                 
1.2-₪             -₪                 
1.3-₪             -₪                 
1.4-₪             -₪                 
1.5-₪             -₪                 
1.6-₪             -₪                 
1.7-₪             -₪                 
1.8-₪             -₪                 
1.9-₪             -₪                 

1.10-₪             -₪                 
-₪                 

النشاط 2:.2
2.1-₪             -₪                 
2.2-₪             -₪                 
2.3-₪             -₪                 
2.4-₪             -₪                 
2.5-₪             -₪                 
2.6-₪             -₪                 
2.7-₪             -₪                 
2.8-₪             -₪                 
2.9-₪             -₪                 

2.10-₪             -₪                 
-₪                 

النشاط 3:.3
3.1-₪             -₪                 
3.2-₪             -₪                 
3.3-₪             -₪                 
3.4-₪             -₪                 
3.5-₪             -₪                 
3.6-₪             -₪                 
3.7-₪             -₪                 
3.8-₪             -₪                 

مجموع النشاط 2

مجموع النشاط 1
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3.9-₪             -₪                 
3.10-₪             -₪                 

-₪                 
النشاط 4:.4

4.1-₪             -₪                 
4.2-₪             -₪                 
4.3-₪             -₪                 
4.4-₪             -₪                 
4.5-₪             -₪                 
4.6-₪             -₪                 
4.7-₪             -₪                 
4.8-₪             -₪                 
4.9-₪             -₪                 

4.10-₪             -₪                 
-₪                 

النشاط 5:.5
5.1-₪             -₪                 
5.2-₪             -₪                 
5.3-₪             -₪                 
5.4-₪             -₪                 
5.5-₪             -₪                 
5.6-₪             -₪                 
5.7-₪             -₪                 
5.8-₪             -₪                 
5.9-₪             -₪                 

5.10-₪             -₪                 
-₪                 
-₪                 

يرop تعبئة الجدول اعاله مع ما ي9j :مالحظات:
أسم مقدم الطلب.1
وع.2 اسم الم01
 أسم النشاط، (يمكن أضافة اسطر).3
ء الموازنة التفصيلية تحت كل نشاط، (يمكن أضافة اسطر).4 o|ع
9 أفضل الممارسات..5

يتم اعتماد التكاليف المذكورة أعاله لتكون دقيقة وكاملة ومعقولة، والمسموح بها ~:

المصادقة من قبل مقدم الطلب:

االسم:

مجموع النشاط 5
المجموع الك9j - شيقل

مجموع النشاط 3

مجموع النشاط 4
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التوقيع:

التاريخ:


