
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ( 2022 ديسمبرإلى  يوليو)خالل الفترة من  2022مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة لعام تقرير 

 

   2022سبتمبر ونوفمبر وديسمبر  خالل مجلس اإلدارة / اجتماعات اللجان في دبي اتلحضور اجتماع نفقات السفر  
 

 المبلغ اإلجمالي    المصاريف وصف اإلدارة اسم عضو مجلس  الوصف  م.

 )بالدرهم اإلماراتي( 

 المبلغ اإلجمالي 

 ( بالدوالر األمريكي)

 - - تذكرة السفر  السيد/فاضل العلي  عضو مجلس اإلدارة  1

 - - اإلقامة  اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  بلد اإلقامة: 

 - - المصاريف النثرية   

 - - المجموع:    

 - - تذكرة السفر  هللا شرفي السيد/عبد مجلس اإلدارة عضو  2

 - - اإلقامة  اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  بلد اإلقامة: 

 - - المصاريف النثرية   

 - - المجموع:    

 25,453.93 93,505.00 تذكرة السفر  السيدة/جولي ديكسون  عضو مجلس اإلدارة  3

 2,866.48 10,530.00 اإلقامة  كـنـدا  بلد اإلقامة: 

 856.51 3,146.40 المصاريف النثرية   

 29,176.92 107,181,40 المجموع:    

 11,572.07 42,510.00 تذكرة السفر  السيدة/سوي ليان تيو  عضو مجلس اإلدارة  4

 1,705.46 6,265.00 اإلقامة  سنغافورة  بلد اإلقامة: 

 752.68 2,764.96 المصاريف النثرية   

 14,030.21 51,539.96 المجموع:    

 13,202.67 48,500.00 تذكرة السفر  السيدة/سابين لوتنشالجر  عضو مجلس اإلدارة  5

 2,667.07 9,797.50 اإلقامة  ألمانيا  بلد اإلقامة: 

 961.78 3,533.11 المصاريف النثرية   

 16,831.53 61,830.61 المجموع:    

 11,233.16 41,265.00 تذكرة السفر  تشارلز فلينت   السيد/ عضو مجلس اإلدارة  6

 1,744.25 6,407.50 اإلقامة  لندن، المملكة المتحدة  بلد اإلقامة: 

 763.44 2,804.51 المصاريف النثرية   

 13,740.85 50,477.01 المجموع:    

 - - تذكرة السفر  السيد/أبورف باجري  عضو مجلس اإلدارة  7

 - - اإلقامة  لندن، المملكة المتحدة  بلد اإلقامة: 

 - - المصاريف النثرية   

 - - المجموع:     

 

 : مالحظات

 . (سبتمبر ونوفمبر وديسمبر)في شهر بحضور شخصي ثالث اجتماعات لمجلس اإلدارة ، تم عقد 2022 يوليو إلى شهر ديسمبرخالل الفترة من شهر  ( 1)

 أي مطالبه من طرفه ترد حتى اآلن  ولكن لم    ، بشكل شخصي  2022نوفمبر  في شهر  المنعقد  مجلس اإلدارة  اجتماع  باجري بحضور    السيد/أبورفقام   ( 2)

 سداد تكاليف تذكرة السفر/اإلقامة/المصاريف النثرية.    إلعادة

 شخصياً )ولكنه كان مشاركاً عن بعد(  2022لم يقم السيد/أبورف باجري بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة بشهري سبتمبر وديسمبر  ( 3)

 . المبلغ الوارد في هذا التقرير ال يشمل ضريبة القيمة المضافة القابلة للمطالبة (  4)

 سيارات األجرة.و ، غسل المالبس خدمة  ؛ جبات الطعام والتنقل من وإلى المطار؛ المصاريف النثرية الواردة في هذا التقرير تشمل  (  5)

 . الفعاليةمصاريف التنقل إلى مكان و ؛ استئجار القاعةمصاريف  ؛ مجلس اإلدارة مثل عشاء العامة نفقات ال ال يشمل هذا التقرير  ( 6)


