
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2021مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة لعام تقرير 
 

 لحضور اجتماع مجلس اإلدارة / يوم االستراتيجية / اجتماعات اللجان في دبي  2021نفقات السفر في ديسمبر 
 

 المبلغ اإلجمالي   المصاريف  وصف اسم عضو مجلس اإلدارة  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 العلماء السيد/عبد الواحد  عضو مجلس اإلدارة  2

  -  اإلقامة  اإلمارات العربية المتحدة  –دبي  بلد اإلقامة: 

 54.44 200.00 المصاريف النثرية   

 54.44 200.00 المجموع:    

 7,089.97 26,045.00 تذكرة السفر السيدة/جولي ديكسون  عضو مجلس اإلدارة  3

 2,214.05 8,133.31 اإلقامة  كـنـدا بلد اإلقامة: 

 554.57 2,037.21 المصاريف النثرية   

 9,858.59 36,215.52 المجموع:    

 2,126.04 7,810.00 تذكرة السفر السيدة/سوي ليان تيو عضو مجلس اإلدارة  4

 2,129.30 7,822.00 اإلقامة  سنغافورة  بلد اإلقامة: 

 714.69 2,625.43 المصاريف النثرية   

 4,970.04 18,257.43 المجموع:    

 3,477.61 12,775.00 تذكرة السفر السيدة/سابين لوتنشالجر  عضو مجلس اإلدارة  5

 2,214.05 8,133.31 اإلقامة  ألمانيا  بلد اإلقامة: 

 454.45 1,669.43 المصاريف النثرية   

 6,146.11 22,577.74 المجموع:    



 3,894.11 14,305.00 تذكرة السفر تشارلز فلينت السيد/ عضو مجلس اإلدارة  6

 1,359.47 4,994.00 اإلقامة  لندن، المملكة المتحدة بلد اإلقامة: 

 382.55 1,405.31 المصاريف النثرية   

 5,636.13 20,704.31 المجموع:    

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

 -  -  اإلقامة  المملكة المتحدةلندن،  بلد اإلقامة: 

 -  -  المصاريف النثرية   

 -  -  المجموع:     

 6,202.17 22,783.67 تذكرة السفر السيد/أندرو سبيندلر عضو مجلس اإلدارة  8

 1,502.47 5,519.31 اإلقامة  نيو يورك، الواليات المتحدة األمريكية بلد اإلقامة: 

 955.92 3,511.59 المصاريف النثرية   

 8,660.56 31,814.57 المجموع:    

 
 : مالحظات 

 تم عقد اجتماع مجلس إدارة واحد فقط شخصياً في شهر ديسمبر.، 2021خالل عام  ( 1)

 ولكن حضر االجتماع عن بعد. باجري بحضور اجتماع مجلس اإلدارة في شهر ديسمبر بشكل شخصي،  لم يقم السيد/أبورف ( 2)

 . المبلغ الوارد في هذا التقرير ال يشمل ضريبة القيمة المضافة القابلة للمطالبة (  3)

 . 2020، وجولة في معرض إكسبو 19- األجرة، اختبار فحص كوفيدالمصاريف النثرية الواردة في هذا التقرير وجبات الطعام، غسل المالبس، سيارات تشمل  (  4)

 .الفعاليةمصاريف التنقل إلى مكان استئجار القاعة ومصاريف ، مجلس اإلدارةمثل عشاء العامة  نفقات الال يشمل هذا التقرير  ( 5)

 
 
 


