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*1462158*  

   4102دورة عام 
 من جدول األعمال املؤقت* 2البند 

    االنتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات
ــدو  ا        ــاو  الــ ــيف بالتعــ ــااء املعنيــ ــيف اعــ ــاء ا عنــ ــيف جلعةــ ــيث  أ ــ تعــ

 الةريبييف املسائل
  

 مذكرة من األمث العام  
ــا  (ق ــرب      نظــرا ال - 0 ــر ن امل ت ــد ال ــد عب ــدب واال تســتةاليف تســاتيت رونير اتســلي (تايلن

وتيزونغ لياو (الصـثب مـن عةـ ييف عنـيف اعـااء املعنيـيف بالتعـاو  الـدو  ا املسـائل الةـريبييف            
  قــــرر األمــــث العــــام تعــــيث 4112/96ووفةــــا لةــــرار اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي 

ثب وناصـر ممـد اعلي ـيف (ق ـرب وشـاويغ وانـغ (الصـثب        هيناريس (ال لـب  - جاتسينت  س. كيم
متام فترة عةـ ييف كـل مـن السـيد رونير اتسـلي والسـيد امل تـا  والسـيد ليـاو الـ  تنتـ ي ا            إل

 .4102حزيرا /ي نيغ  01
ــن األعةــاء         - 4 ــن الســلة الألخصــييف ل ــل م ــات م ــذكرة معل م ــه هــذر امل ــرد ا مرف وت

 اعدد. الثأ يف
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 مرفه
 ن السلة الألخصييفمعل مات م  

 
 هيناريس (ال لبثب - كيم جاتسينت   

 
 املنصب احلا   

 م  ض م تب ضريبيف الدال  ال لبث
 

 مناصب تسابةيف  
 جلاصائي تنمييف جلقدم من الة اع اعاص  جمم عيف البنك الدو 

 مسؤول رمسي من طيف بغ مسؤوليات تتصل مبسائل تتعله بالةرائب
 مستألار لدى وكاالت دولييف خمتل يف

 
 التعليم  

 ماجيستل ا الةان    جامعيف ج رج تاو   واشن ن العاصميف  ال اليات املتحدة األمري ييف
 ب ال ري س ا الةان    جامعيف جلتيني  دي مانيأ  مدينيف ماكايت  ال لبث

 ب ال ري س ا التجارة  جامعيف دي التسال  مانيأ  ال لبث
 

 ناصر ممد اعلي يف  
 املنصب احلا   

 د مدير العمليات  إدارة اإليرادات العاميف والةرائب  وزارة املالييف  ق رمساع
 

 مناصب تسابةيف  
رئــيس قســم تةيــيم ومراجعــيف حســابات الةــرائب  إدارة اإليــرادات العامــيف والةــرائب  وزارة  

 املالييف  ق ر
إدارة اإليـرادات العامـيف   مراجع حسابات الةرائب  قسم تةييم ومراجعيف حسـابات الةـرائب    

 والةرائب  وزارة املالييف  ق ر
 التعليم  

 ب ال ري س ا اإلدارة واالقتصاد
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 شاويغ وانغ (الصثب  
 املنصب احلا   

مدير شعبيف م افحيف الت رب الةرييب  إدارة الةـرائب الدوليـيف  املصـلحيف احل  ميـيف للةـرائب       
 الصث

 
 مناصب تسابةيف  

   إدارة الةرائب الدولييف  املصلحيف احل  مييف للةرائب  الصثشعبيف املعاهدات الةريبييف
 

 التعليم  
 الصث دكت رار ا االقتصاد  جامعيف رينمث ا الصث  بيحث 

ماجستل ا الةان   ا جمال الةرائب  جامعيف غ لد  غيـت  تسـا  فرانسيسـ    كالي  رنيـا      
 ال اليات املتحدة األمري ييف
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