
  :املبالغ املستحصلة مع نظام اإلعفاء*  .

v  طالب وطالبة  ٧٣٠  لكل طالب في السنة وعددهم)$١٠٠(المرحلة االبتدائية قرابة   

v  طالبة وطالب ٢٩١  لكل طالب في السنة وعددهم)$١٢٠(المرحلة المتوسطة قرابة   

v  لبة   طالب وطا١٥٤ لكل طالب في السنة وعددهم )$١٧٠(المرحلة اإلعدادية قرابة  
علما إن الطلبة يخضعون إلى نظام الرموز في المدرسة أي إلى نظام كمبيوتري يصنف الطلبة إلى رموز                 

  :   وهذا النظام هو نظام اإلعفاء في المدرسة وهو كالتالي 
v  في جميع المراحل١٣٠عدادهم أ.  مخصص إلى األيتام الذين يعفون من الرسوم )١(رمز رقم  

v    طالـب وطالبـة   )١٣٥(عـدادهم إلـى   أوالد الكادر الذين يتـراوح   مخصص إلى أ   )٢(رمز رقم 
  % ٥٠ويخضعون إلى خصم 

v    ٥٠ – ٣٠  يرمز إلى ثالث طالب إخوة أو أكثر للعائلة الواحدة والتخفيف يكون من               )٣(رمز رقم 
 . طالب وطالبة ٥١٠عدادهم إلى أحسب عدد الطالب وكذلك الحالة المعاشية للعائلة ويتراوح % 

v    للطالـب    %٧٠ – ٥٠ إلى العوائل الذي لديهم طالب واحد ومعدمين فيـتم خـصم          )٤(رمز رقم
 . وطالبة  اً طالب٦٥عدادهم أالواحد يتراوح 

v  عدادهم أ يرمز إلى الطلبة المعدمين تماماً  ويكونون معفيين تماماً  من الرسوم ويتراوح )٥(رمز رقم
 . وطالبة  اً طالب٣٣

إلف  $ ٩٥ – ٩٠(،  مليون   ٩٥ – ٩٠ رسوم الطلبة تتراوح مابين      المبالغ المتوقعة استحصالها من   
   )دوالر 

علماً  إن هذه المبالغ من الرسوم تسد مصاريف المدرسة وأجور الكادر التدريـسي والتعليمـي واإلداري                 
لذا نرجو من األساتذة واإلخوة األفاضل المتصدين إلى العلمية التربويـة والثقافيـة أن            خمس أشهر قرابة  

   ينظروا إلى إخوانهم وأبنائهم في المهجر بعين تليق بالجالية العراقية تحت ظل حكومة العراق الديمقراطي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 مليون تومان ١٨,٥٠٠,٠٠٠تتراوح بين  كرواتب للكادرين المصاريف الشهرية للمدرسة * 

   وتعتبر هذه الرواتب دون المتوسط) $١٨,٥٠٠(

، أوراق االستنساخ ، التلفون ، الماء ، الكهرباء ، مصاريف الغاز (   المصاريف الشهرية للمدرسة*  

 إلف )$٢٥٠٠(، تومان  ) ٢,٥٠٠,٠٠٠( بحدود ) الخ .... صيانة ألجهزة الحاسوب والمدرسة 

  ) $٣٠٠(رستين دوالر  و نثرية لإلدارة المد

  الناتج  المدة  المبلغ  التفاصيل   ت

  $ ٢٢٢,٠٠٠   شهر١٢  $ ١٨٥٠٠  الرواتب الكلي   ١

  $٣٠,٠٠٠   شهر١٢  $ ٢٥٠٠  مصاريف عامة   ٢

  $ ٢٧٠٠   أشهر٩   $٣٠٠  نثرية اإلدارة   ٣

   $ ٢٥٤,٠٠٠   التقريبي  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي مجموع المصاريف 

  
 

  المحصلة   ت

   $ ٢٥٤,٠٠٠   التقريبي  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي يف مجموع المصار  ١

  $ ٩٥,٠٠٠   ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الرسوم المستحصلة من الطلبة للعام الدراسي   ٢

  $١٥٩,٠٠٠   ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨العجز المتوقع للعام الدراسي 




