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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

  * املؤقت من جدول األعمال١البند 
        إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

ي جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتعــاون الــدويل يف     ــــــــــوا فـــــ عــض٢٥ن ـتعييــ    
  املسائل الضريبية

    
   العاممذكرة من األمني    

    
 تتكـون جلنـة اخلـرباء املعنيـة         ،٢٠٠٤/٦٩عمال بقرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي          - ١

بالتعــاون الــدويل يف املــسائل الــضريبية مــن مخــسة وعــشرين عــضوا، ترشــحهم احلكومــات          
ــون  ــصفتهم الشخــصية ويعمل ــضريبية واإلدارة    األعــضاءويؤخــذ. ب ــسياسات ال  مــن جمــاالت ال

يارهم بطريقـة تعكـس درجـة مناسـبة مـن اإلنـصاف يف التوزيـع اجلغـرايف                  الضريبية، وجيري اخت  
 اجمللـس ويتوىل األمـني العـام تعـيني األعـضاء، بعـد إخطـار              . وحبيث ميثلون أنظمة ضريبية خمتلفة    

  .وتكون فترة عملهم أربع سنوات. االقتصادي واالجتماعي
 الــدول  العــاماألمــني  دعــا ،٢٠١٣فربايــر  / شــباط٢٨مؤرخــة مــذكرة شــفوية  ويف   - ٢

كـان  ،  ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران  ١٢ويف  . األعضاء إىل تسمية مرشحني مـؤهلني لعـضوية اللجنـة         
  . ترشيحا٣٩جمموعه  ورد ماقد 

 
  

  *  E/2013/100.  
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واســـتنادا إىل الترشـــيحات املقدمـــة مـــن الـــدول األعـــضاء، قـــرر األمـــني العـــام تعـــيني    - ٣
 املــسائل الــضريبية لفتــرة األشــخاص التــايل ذكــرهم يف جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتعــاون الــدويل يف 

وتـرد يف   . ٢٠١٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠عضوية تبدأ يف تـاريخ اإلخطـار هبـذا التعـيني وتنتـهي يف               
  .مرفق هذه املذكرة السري الذاتية للمعيَّنني

  
  )قطر (املفتاحالسيد خالد عبد الرمحن 

  )املغرب (باينةالسيد حممد أمني 
  )هاماجزر الب (بتلرالسيدة برناديت ماي إيفيلني 

  )يرلندا الشماليةأاملتحدة لربيطانيا العظمى واململكة  (داوسونالسيد آندرو 
  )السنغال (ديوبالسيد احلاج إبراهيما 

  )جنوب أفريقيا (دي ال رايالسيد يوهان كورنيليوس 
  )ماليزيا (عبد احلميدالسيدة نور أزيان 

  )شيلي (كاناالسيدة ليزلوت 
  )اليابان (كيموتشيالسيد توشيوكي 
  )بولندا (كريسياكالسيد سيزاري 
  )املكسيك (الرا يافارالسيد أرماندو 

  )أملانيا (الزارسالسيد فولفغانغ كارل ألربت 
  )الصني (لياوالسيد تيزونغ 

  )الواليات املتحدة األمريكية (لويالسيد هنري جون 
  )إيطاليا (مارتينوالسيد إنريكو 

  )غانا (مينساهالسيد إريك نيي ياربوي 
  )زامبيا (مفوالإغناشيوس كاوازا السيد 

  )نيوزلندا (بيترزالسيدة كارمل 
  )الربازيل (رشيدالسيد خورخيه أنطونيو ديهر 

  )تايلند (رونغكاسرييالسيد ساتيت 
  )اهلند (ساكسيناالسيدة براجيا س 
  )سويسرا (شيللنغالسيد كريستوف 

  )النرويج (سولندالسيد شتيغ ب 
  )السويد (ويلفورس إنغيال ةالسيد

  )أذربيجان (يوسفوفالسيد أولفي 
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  مرفق
    

معلومــات عــن الــسري الذاتيــة لألعــضاء املعيــنني يف جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتعــاون      
  الدويل يف املسائل الضريبية

  
   املفتاحالسيد خالد عبد الرمحن : االسم
   قطر:اجلنسية

  املنصب احلايل
  ة االقتصاد واملالية، قطرار مدير إدارة اإليرادات العامة والضرائب، وزنائب

  املناصب السابقة
  ، الدوحة، قطر)Ernest & Young (حماسب ومراجع حسابات، إرنست ويونغ

  يقطرال، البنك التجاري مع الشركات املصرفية املعامالتمشرف على 
  املؤهالت التعليمية

  ةبكالوريوس علوم ختصص إدارة األعمال، جامعة دنفر، الواليات املتحدة األمريكي
      

   باينةالسيد حممد أمني : االسم
   املغرب:اجلنسية

  املنصب احلايل
  رئيس قسم التعاون الدويل يف إدارة الضرائب، وزارة االقتصاد واملالية، املغرب

  املناصب السابقة
ــصاد واملاليــة،        ــة يف إدارة الــضرائب، وزارة االقت ــات اخلارجي ــسم الدراســات والعالق ــيس ق رئ

  املغرب
  زعات يف إدارة الضرائب، وزارة االقتصاد واملالية، املغربرئيس قسم املنا

  املؤهالت التعليمية
  ماجستري يف العلوم االقتصادية التطبيقية، جامعة مونس، بلجيكا
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   بتلرالسيدة برناديت ماي إيفيلني : االسم
   جزر الباهاما:اجلنسية

  املنصب احلايل 
  مستشارة قانونية يف وزارة املالية، جزر البهاما

  املناصب السابقة
ــشأن       ــات بـ ــة واملفاوضـ ــساعدة املتبادلـ ــين باملـ ــدويل املعـ ــسم الـ ــة يف القـ ــؤون قانونيـ ــة شـ موظفـ

  .املعاهدات، وزارة املالية، جزر البهاما
  ، جزر البهاما بالنيابةنائبة مسجل حمكمة االستئناف

  مستشارة قانونية لدى جلنة التجارة جلزر البهاما
  املؤهالت التعليمية

ــانون يف موضــوع  درجــة امل ــة ”اجــستري يف الق ــانون يف التنمي ــك، امل “الق ــة واروي ملكــة ، جامع
  يرلندا الشماليةأاملتحدة لربيطانيا العظمى و

  بكالوريوس القانون، جامعة ريدينغ، اململكة املتحدة
      

   داوسونالسيد آندرو : االسم
  يرلندا الشماليةأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و امل:اجلنسية

  نصب احلايل امل
  رئيس فريق املعاهدات الضريبية يف هيئة صاحبة اجلاللة لإليرادات واجلمارك، اململكة املتحدة 

  املناصب السابقة
  عــــضو يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة   

)٢٠٠٩-٢٠٠٥(  
  شنطن العاصمةللسفارة الربيطانية يف وا) االقتصادي(األمني األول 

  رئيس فرع الضرائب املباشرة يف فريق السياسات الضريبية يف وزارة خزانة صاحبة اجلاللة
  مستشار يف جمال السياسات، يف إدارة اإليرادات الداخلية باململكة املتحدة
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  املؤهالت التعليمية
  البكالوريوس يف االقتصاد،جامعة مانشستر

  ال التعليم، جامعة مانشستر العليا يف جم اجلامعيةشهادة الدراسات
      

    ديوبالسيد احلاج إبراهيما : االسم
   السنغال:اجلنسية

  املنصب احلايل
   زارة االقتصاد واملالية، السنغالمدير التشريع والدراسات والدعاوى القضائية يف و

  املناصب السابقة
  ألمــــم املتحــــدة عــــضو يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، ا  

)٢٠١٣-٢٠٠٩.(  
، املاليـة مفتش ومراجع حـسابات، فريـق كبـار مفتـشي الـضرائب، إدارة التفتـيش والتحقيقـات             

  السنغال
  رئيس شؤون التفتيش يف إدارة الضرائب، السنغال

  املؤهالت التعليمية
  ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة داكار، السنغال

 واألمـالك شهادة إمتام الدراسة، قـسم الـضرائب   (يا يف الضرائب  العل اجلامعية شهادة الدراسات 
   الوطنية لإلدارة والقضاء، السنغالاملدرسة، )العامة

ــة شــهادة الدراســات  ــا يف احملاســبةاجلامعي ــةالعلي ــة الوطني ــا  للدراســات، الكلي ــة العلي يف  اجلامعي
  تكنولوجيا، السنغالال
      

   دي ال رايالسيد يوهان كورنيليوس : االسم
   جنوب أفريقيا:اجلنسية

  املنصب احلايل 
  موظف قانوين يف شعبة القوانني والسياسات، مصلحة الضرائب جلنوب أفريقيا 
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  املناصب السابقة
  مراجع حسابات يف القطاع اخلاص

  املؤهالت التعليمية
ــة   ــضرائب الدوليـ ــدم يف الـ ــوم متقـ ــة  /دبلـ ــة اخلارجيـ ــز املاليـ ــا  ،املراكـ ــات العليـ ــد الدراسـ   / معهـ

   راند األفريكانيةجامعة
  شهادة عليا يف الضرائب، جامعة جنوب أفريقيا

      
   عبد احلميدالسيدة نور أزيان : االسم
   ماليزيا:اجلنسية

  املنصب احلايل 
  مديرة إدارة الضرائب املتعددة اجلنسيات يف جملس اإليرادات الداخلية، ماليزيا 

  املناصب السابقة
  مديرة أكادميية الضرائب يف ماليزيا

  مديرة مركز التدريب على مراجعة احلسابات يف ماليزيا
  املؤهالت التعليمية

  ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة الوطنية يف ماليزيا
بكالوريوس العلوم يف الكيمياء التطبيقية، معهد جامعة ويلـز للعلـوم والتكنولوجيـا، كـارديف،               

  ةيرلندا الشماليأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل
      

  كاناالسيدة ليزلوت : االسم
   شيلي:اجلنسية

  املنصب احلايل
  رئيسة إدارة الضرائب الدولية يف دائرة اإليرادات الداخلية، شيلي



E/2013/9/Add.10  
 

13-37917 7 
 

  املناصب السابقة    
  عــــضوة يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة  

  )٢٠١٣-٢٠٠٩ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨(
ــسة إدارة  ــة، وزارة    رئيـ ــصادية الدوليـ ــات االقتـ ــة العالقـ ــريكتني يف مديريـ ــرة لألمـ ــارة احلـ التجـ

  العالقات اخلارجية، شيلي
  جلنة االستثمار األجنيب يف وزارة االقتصاد، شيلي
  ، لندن).Arthur Andersen & Co (قسم الضرائب يف مؤسسة آرثر أندرسون وشركاه

  املؤهالت التعليمية
  عة ستوكهومل، السويدبكالوريوس يف القانون، جام

  ماجستري يف القانون، كلية لندن لالقتصاد، لندن
    

   كيموتشيالسيد توشيوكي : االسم
   اليابان:اجلنسية

  املنصب احلايل 
  مدير إجراءات التراضي يف وكالة الضرائب الوطنية، اليابان

  املناصب السابقة
  مدير تسعري التحويل يف وكالة الضرائب الوطنية، اليابان 

  ئب مدير العمليات الدولية يف وكالة الضرائب الوطنية، الياباننا
  نائب مدير إجراءات التراضي يف وكالة الضرائب الوطنية، اليابان

  املؤهالت التعليمية
  بكالوريوس يف العلوم، جامعة طوكيو 

    
   كريسياكالسيد سيزاري : االسم
  بولندا: اجلنسية
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  املنصب احلايل 
  لضريبية يف وزارة املالية، بولندامدير إدارة السياسات ا

  املناصب السابقة
  نائب مدير إدارة السياسات الضريبية يف وزارة املالية، بولندا

  نائب مدير إدارة ضرائب الدخل يف وزارة املالية، بولندا
  رئيس وحدة التعاون الضرييب الدويل يف إدارة ضرائب الدخل، وزارة املالية، بولندا

  املؤهالت التعليمية
  شهادة يف اإلدارة العامة، الكلية الوطنية لإلدارة العامة، وارسو، بولندا

  ماجستري يف القانون، جامعة نيكوالس كوبرينيكوس يف تورون، بولندا 
      

  الرا يافار السيد أرماندو : االسم
   املكسيك :اجلنسية

  املنصب احلايل
الـضرائب، وزارة املاليـة واالئتمانـات       واإليـرادات العامـة     املدير العام للـشؤون الدوليـة يف إدارة         

  العامة، املكسيك
  املناصب السابقة 

ــم املتحــــدة          ــضريبية، األمــ ــسائل الــ ــدويل يف املــ ــة بالتعــــاون الــ ــرباء املعنيــ ــة اخلــ ــيس جلنــ   رئــ
  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(، وعضو فيها )٢٠١٣-٢٠٠٩(

الـضرائب،  و مـة  اإليـرادات العا نائب املدير العـام لـشؤون املعاهـدات الـضريبية الدوليـة يف إدارة           
  وزارة املالية واالئتمانات العامة، املكسيك

ــة يف إدارة      ــشاريع اخلاصـ ــدات واملـ ــات املعاهـ ــؤون مفاوضـ ــام شـ ــدير عـ ــة مـ ــرادات العامـ  اإليـ
  ، وزارة املالية واالئتمانات العامة، املكسيكالضرائبو

 وزارة املاليــة ،الــضرائبو اإليــرادات العامــةمــدير شــعبة اإلجــراءات القانونيــة الدوليــة يف إدارة 
  واالئتمانات العامة، املكسيك
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  املؤهالت التعليمية
  درجة البكالوريوس يف القانون، املدرسة احلرة للحقوق، املكسيك

  درجة يف املالية، اجلامعة اإليربية األمريكية، املكسيك
      

  )أملانيا (الزارسالسيد فولفغانغ كارل ألربت : االسم
   أملانيا:اجلنسية

  يلاملنصب احلا
  مدير قسم الضرائب الدولية، وزارة املالية االحتادية، أملانيا

  املناصب السابقة 
  عــــضو يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة    

)٢٠١٣-٢٠٠٩.(  
  نائب مدير قسم الضرائب الدولية، وزارة املالية االحتادية، أملانيا

  املؤهالت التعليمية
  ، دراسات القانون واللغة الصينية، جامعة برلني احلرةالمتحان احلكومي األول يف القانونا

  دكتوراه يف القانون، جامعة برلني احلرة
      

   لياوالسيد تيزونغ : االسم
  الصني: اجلنسية

  املنصب احلايل
احلكوميـة  نائب املدير العام لـشؤون املعاهـدات الـضريبية يف إدارة الـضرائب الدوليـة، املـصلحة           

  للضرائب، الصني
  املناصب السابقة 

  عــــضو يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة    
  )٢٠١٣-٢٠٠٩ و ٢٠٠٩-٢٠٠٦(
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مــدير شــؤون تبــادل املعلومــات وضــرائب غــري املقــيمني يف إدارة الــضرائب الدوليــة، املــصلحة    
  احلكومية للضرائب، الصني

ون املعاهــدات الــضريبية يف إدارة الــضرائب الدوليــة، املــصلحة احلكوميــة للــضرائب، مــدير شــؤ
  الصني

نائـــب مـــدير شـــؤون املعاهـــدات الـــضريبية يف إدارة الـــضرائب الدوليـــة، املـــصلحة احلكوميـــة   
  للضرائب، الصني

  خبري استشاري، إدارة الضرائب الدولية، املصلحة احلكومية للضرائب، الصني
  ميةاملؤهالت التعلي

  ماجستري يف القانون، جامعة لندن
  دكتوراه من جامعة بيجني للدراسات األجنبية

      
   لويالسيد هنري جون : االسم
   الواليات املتحدة األمريكية:اجلنسية

  املنصب احلايل
  ، وزارة اخلزانة بالواليات املتحدة )شؤون املعاهدات(نائب مستشار الضرائب الدولية 

  املناصب السابقة
   جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة   عــــضو يف

)٢٠١٣-٢٠٠٩.(  
أخــصائي اقتــصادي دويل يف مكتــب الــسياسات الــضريبية، وزارة اخلزانــة بالواليــات املتحــدة،  

  ومفاوض كبري لشؤون اخلزانة يف وزارة اخلزانة بالواليات املتحدة 
  املؤهالت التعليمية

  وس يف اآلداب، جامعة جورج تاون، الواليات املتحدةبكالوري
  ماجستري اآلداب يف االقتصاد، جامعة دوك، الواليات املتحدة
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   مارتينوالسيد إنريكو : االسم
   إيطاليا:اجلنسية

  املنصب احلايل
  رئيس العالقات الدولية يف إدارة املالية، وزارة االقتصاد واملالية، إيطاليا

  املناصب السابقة 
  عــــضو يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة    

)٢٠١٣-٢٠٠٩(  
 يف إدارة املاليـة، وزارة االقتـصاد واملاليـة،        ، العالقات الدوليـة،   رئيس وحدة املعاهدات الضريبية   

  إيطاليا
  الدخل وكالة رئيس شؤون الضرائب الدولية يف املديرية املركزية للشؤون القانونية،

ــدم   ــدير أقــــــ ــضرائب (مــــــ ــؤون الــــــ ــسو  )شــــــ ــاتش تومهاتــــــ ــت تــــــ ــسة ديلويــــــ    ، مؤســــــ
)Deloitte Touche Tohmatsu(إيطاليا ،  

  املؤهالت التعليمية
  “ال سابيرتا”ريوس يف االقتصاد من جامعة روما درجة البكالو

  شهادة الدراسات العليا يف قانون الضرائب
      

   مينساهالسيد إريك ين ياربوي : االسم
   غانا:اجلنسية

  املنصب احلايل 
  كبري املفاوضني لشؤون املعاهدات الضريبية يف فريق غانا ملؤمتر معاهدة االزدواج الضرييب 

  املؤهالت التعليمية
  بكالوريوس اآلداب يف علم االجتماع والعلوم السياسية، جامعة غانا

  شهادة مؤهلة يف القانون، كلية غانا للقانون
  ا، جنوب أفريقيا تجارية وحتديث إدارة الضرائب، جامعة بريتوريشهادة يف الضرائب ال
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  مفوالالسيد إغناشيوس كاوازا : االسم
  زامبيا: اجلنسية

  املنصب احلايل 
  مدير مساعد يف هيئة إيرادات زامبيا

  املناصب السابقة
  مفتش ضرائب أقدم يف هيئة إيرادات زامبيا

  املؤهالت التعليمية
   كيتوي، زامبيا،حملاسبة، جامعة كوبربيلتدرجة البكالوريوس يف ا

      
   بيترزالسيدة كارمل : االسم
  نيوزيلندا: اجلنسية

  املنصب احلايل 
  ، نيوزيلندااإليرادات الداخليةمديرة شؤون السياسات، 

  املناصب السابقة
  ، نيوزيلندااإليرادات الداخلية يف جمال السياسات، كبرية احملللني واملستشارين

  )Rudd Watts & Stone (يف مكتب احملاماة رود واتس وستونشريكة أقدم 
  املؤهالت التعليمية

  ، جامعة نيويورك)الضرائب(ماجستري يف القانون 
  درجة البكالوريوس يف القانون، جامعة فيكتوريا يف ويلينغتون

      
   رشيدالسيد خورخيه أنطونيو ديهر : االسم
   الربازيل:اجلنسية

   ةصب احلاليااملن
  لضرائب واجلمارك يف سفارة الربازيل بواشنطن العاصمة شؤون املحق ل
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  مراجع حسابات ضرائب يف أمانة مصلحة الضرائب االحتادية للربازيل، وزارة املالية
  املناصب السابقة

  أمني مصلحة الضرائب االحتادية للربازيل 
  نائب أمني مصلحة الضرائب االحتادية للربازيل

  يش الضرييب، مصلحة الضرائب االحتادية للربازيلاملنسق العام يف قسم التفت
  املؤهالت التعليمية

    منديس، ريو دي جانريو، الربازيلدرجة البكالوريوس يف إدارة األعمال، جامعة كانديدو
    

  رونغكاسرييالسيد ساتيت : االسم
   تايلند:اجلنسية

  املنصب احلايل 
  نداملدير العام إلدارة الضرائب، وزارة املالية، تايل

  املناصب السابقة
  املدير العام ملكتب السياسة املالية يف تايلند
  نائب املدير العام إلدارة الضرائب يف تايلند
  نائب األمني الدائم لوزارة املالية يف تايلند

  املؤهالت التعليمية
  ماجستري اآلداب يف االقتصاد، جامعة أتالنتا، الواليات املتحدة األمريكية

   يف االقتصاد، جامعة كاستسارت، تايلندبكالوريوس العلوم
      

  ساكسيناالسيدة براجيا س : االسم
   اهلند:اجلنسية

  املنصب احلايل 
األمينـــة املـــشتركة لـــشؤون الـــسياسات والتـــشريعات الـــضريبية، اجمللـــس املركـــزي للـــضرائب  

  املباشرة، إدارة الضرائب، وزارة املالية، اهلند
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  املناصب السابقة
، قـانون الـضرائب املباشـرة، اجمللـس املركـزي للـضرائب املباشـرة، إدارة                مفوضة ضريبة الـدخل   

  الضرائب، وزارة املالية، اهلند
مــديرة شــؤون الــضرائب األجنبيــة والبحــوث الــضريبية، اجمللــس املركــزي للــضرائب املباشــرة،   

  إدارة الضرائب، وزارة املالية، اهلند

  املؤهالت التعليمية
  ، جامعة لوكنوماجستري اآلداب يف علم النفس

  ماجستري الفلسفة يف العلوم االجتماعية، جامعة البنجاب
      

   شيللنغالسيد كريستوف : االسم
   سويسرا:اجلنسية

  املنصب احلايل 
رئــيس شــعبة الــشؤون الــضريبية الدوليــة يف أمانــة الدولــة للمــسائل املاليــة الدوليــة، وزارة املاليــة 

  االحتادية السويسرية

  املناصب السابقة
ــ ــسائل        رئ ــسؤولة عــن امل ــة امل ــة التنفيذي ــة وعــضو اللجن ــشعبة الدولي يس وحــدة اخلــدمات يف ال

  )Swiss Holdings( هولدنغز - الضريبية يف احتاد سويس
ــد     ــد ليربان ــة يف كــوبرز آن ــشؤون القانوني  )Coopers & Lybrand (نائــب املــدير للــضرائب وال

  )حاليا) PWC(برايس ووترهاوس كوبرز (

  ية املؤهالت التعليم
  خبري معتمد يف الضرائب السويسرية

  حمام متخرج من جامعيت برين وجنيف
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   سولند السيد شتيغ ب :االسم
   النرويج:اجلنسية

    املنصب احلايل
  املدير العام ورئيس إدارة القوانني الضريبية، وزارة املالية، النرويج

  املناصب السابقة
   يف املــــسائل الــــضريبية، األمــــم املتحــــدة  عــــضو يف جلنــــة اخلــــرباء املعنيــــة بالتعــــاون الــــدويل 

  )٢٠١٣-٢٠٠٩ و ٢٠٠٩-٢٠٠٥(
  ، أوسلو)Arentz – Hansen (هانسن - شريك يف مكتب حماماة آرنتز

املـــدير العـــام ورئـــيس قـــسم ضـــرائب الـــشركات التجاريـــة وضـــرائب الطاقـــة يف إدارة قـــانون 
  الضرائب، وزارة املالية، النرويج

  ، أوسلو)Arntzen, Underland & Co (أندرالند وشركامهاشريك يف مكتب حماماة آرنتزن و
  رئيس الرابطة الدولية للضريبة، الفرع النروجيي

  املؤهالت التعليمية
  شهادة يف القانون، جامعة أوسلو

      
  ويلفورس إنغيال ةالسيد: االسم
   السويد: اجلنسية

  املنصب احلايل
  سويدمديرة إدارة الضرائب الدولية يف وزارة املالية، ال

  املناصب السابقة
  نائبة مدير إدارة الضرائب الدولية يف وزارة املالية، السويد

  مستشارة قانونية يف إدارة الضرائب الدولية يف وزارة املالية، السويد
  مساعدة ونائبة قاضي يف حمكمة االستشناف اإلدارية، ستوكهومل، السويد

  السويدحمامية يف احملكمة احمللية اإلدارية، ستوكهومل، 
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  املؤهالت التعليمية 
  القانون، جامعة ستوكهومل، السويدماجستري يف 

  إجازة يف القانون الضرييب الدويل، جامعة ستوكهومل، السويد
      

   يوسفوف السيد أولفي :االسم
  أذربيجان : اجلنسية

  املنصب احلايل
  ب، أذربيجانرئيس شعبة املعاهدات الدولية يف إدارة العالقات الدولية، وزارة الضرائ

  املناصب السابقة
ــة،     رئــيس ــة، إدارة العالقــات الدولي ــضرائب احلكــوميني يف شــعبة املعاهــدات الدولي  مفتــشي ال

  وزارة الضرائب، أذربيجان
 مفتشي الضرائب احلكوميني يف شعبة املعاهدات الدوليـة، إدارة العالقـات الدوليـة، وزارة     كبري

  الضرائب، أذربيجان
  املؤهالت التعليمية 

  ماجستري يف الضرائب، جامعة أذربيجان االقتصادية احلكومية
  بكالوريوس يف التمويل واالئتمان، جامعة أذربيجان االقتصادية احلكومية
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