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البند  4من جدول األعمال املؤقت*
االنتخاابت والرتشيحات وإقرار الرتشيحات والتعيينات

تعيني  25عضوا يف جلنة اخلرباء املعنية ابلتعاون الدويل يف املسائل الضريبية
مذكرة من األمني العام
 - 1عمــا بق ـرا اجملل ـ االقتصــا واالجتمــاع  ،6٩/2004تتكــو جلن ـ اخل ـءا املعني ـ ابلتعــاو
الدويل يف املسائل الضريبي من مخسـ وعشـرين عضـوا ترشـحمم احلكومـا ويعملـو بصـتتمم الشخصـي
ويؤخذ األعضا من جماال السياسا الضـريبي واإل ا ة الضـريبي  ،وجيـر اختيـا مم بطريقـ تعكـ قـد ا
مناسبا من اإلنصاف يف التوزيع اجلغرايف وحبيث ميثلو أنظمـ ضـريبي خمتلتـ ويتـوى األمـن العـا تعييـنمم
بعد إخطا اجملل وتكو فرتة عملمم أ بع سنوا
 - 2ويف التقــرة  2٩مــن خط ـ عمــل أ ي ـ أاباب الصــا ة عــن امل ـؤمتر الــدويل الثال ــث لتمويــل التنمي ـ ،
كم ــا أقرهت ــا اجلمعيـ ـ العامـ ـ يف قرا م ــا  313/6٩امل ــؤ  27متوز/يولي ــه  ،201٥أع ــا ال ــدول األعض ــا
أتكيد والي اللجن وأكد من جديد أ يتوى األمن العا تعين األعضا ابلتشاو مع الدول األعضا
 - 3ويف م ـ ــذكرة ش ـ ــتوي مؤ خ ـ ـ ـ  27نيس ـ ــا /أبريل  ،2017ع ـ ــا األم ـ ــن الع ـ ــا ال ـ ــدول األعض ـ ــا
إى تســمي مرشــحن مــؤملن لعضــوي اللجنـ ويف ســيا املشــاو ا مــع الــدول األعضــا  ،قــدمت األمانـ
العام ـ ـ إحاط ــا إعامي ـ ـ خاص ـ ـ يف  ٥أاي /مـ ــايو و  14حزيرا /يوني ــه  2017بش ـ ـ عملي ـ ـ الرتشـ ــي
ومعايري االختيا وقد و ما جمموعه  60ترشيحا
 - 4واستنا ا إى الرتشيحا املقدم من الدول األعضـا  ،قـر األمـن العـا تعيـن األشـخا التاليـ
أمســاممم يف جلنـ اخلـءا املعنيـ ابلتعــاو الــدويل يف املســائل الضـريبي لتــرتة عضــوي تبــدأ يف ات يـ اإلخطــا
هبذا التعين وتنتم يف  30حزيرا /يونيه :2021
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اناتليا أ يستازاابل مو ا (كولومبيا)
عبد التتاح موسى أ ي (جيبويت)
اجا ابنسال (اهلند)
ما غريت مونغا تشيكواب (زامبيا)
ويليا ابابتوند فاولر (نيجرياي)
ميتسومريو موندا (اليااب )
سيزا

كريسياك (بولندا)

إيريك نيل اي ويب منساه (غاان)
انغ نغوك مينه (فييت ان )
ابتريسيا مونغمونتانيت (اتيلند)
ما لن ابتريسيا منبما  -ابكر (جامايكا)
جوج أوموند أوبل (كينيا)
كا مل بيرتز (نيوزيلندا)
كا لوس إ بروتو (األ جنتن)
خو خيه أنطونيو يمر شيد (الءازيل)
آ

ولوفسن (مولندا)

كريستوف شيلينغ (سويسرا)
ألكساند أانتوليتيتش مسرينوف (االحتا الروس )
ستيتاين مسيث (كندا)
إلتريدا ستيوا

اتمبا (ليءاي)

تيتيا ستولت  -ترينغ (أملانيا)
خوسيه ترواي (إكوا و )
إنغيا ويلتو س (السويد)
اي شيونغ (الصن)
سينغ يوا يونغ (سنغافو ة)
-٥
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املرفق
بياانت السري الذاتية لألشخاص الذين مت تعييننم يف جلننة اخلنرباء املعنينة ابلتعناون الندويل
يف املسائل الضريبية*
االس  :السيدة اناتليا أريستازاابل مورا
اجلنسية :كولومبيا
املنصب احلايل
خبرية استشا ي يف املسائل الضريبي الدولي  ،التريق العامل املعين ابلضرائب ،جمموع البنك الدويل
املناصب السابقة
مستشــا ة خاص ـ للمــدير العــا للمديري ـ الوطني ـ للض ـرائب واجلمــا ك ،الوحــدة اإل ا ي ـ اخلاص ـ للض ـرائب
واجلما ك الوطني  ،كولومبيا
املؤهالت التعليمية
ج الدكتو اه من جامع مايو ينويسرتا سنيو ا يل وزا يو ،يف بوغوات ،بكولومبيا
شما ة من الءانمج الدويل للضرائب ،كلي احلقو جبامع ما فا  ،الوالاي املتحدة األمريكي
االس  :السيد عبد التتاح موسى أريح
اجلنسية :جيبويت
املنصب احلايل
ئي وحدة السياسا الضريبي  ،وزا ة االقتصا واملالي  ،جيبويت
املناصب السابقة
منسق املؤمتر الوطين بش الضرائب ،جيبويت
مستشا أقد  ،مسؤول عن فرض الضرائب وحتسن منا األعمال التجا ي  ،وزا ة االقتصا واملالي
متتش يف الشؤو املالي  ،مساعد األمن العا لوزا ة يف وزا ة االقتصا واملالي
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف اإل ا ة االقتصا ي واالجتماعي  ،من كلي احلقو جبامع بو غند  ،جيو  ،فرنسا
بلو يف التتتيش الضرييب من املد س الوطني للوا ا  -كلريمو فريا  -فرنسا
* يصد املرفق بدو حترير مس
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االس  :السيد اجا ابنسال
اجلنسية :اهلند
املنصب احلايل
أمن ابالشرتاك لدائرة اإليرا ا اهلندي  ،اجملل املركز للضرائب املباشرة ،حكوم اهلند
املناصب السابقة
كبري املتاوضن يف املعامدا الضريبي  ،الدائرة اهلندي لإليرا ا  ،حكوم اهلند
موظف يف الدائرة اهلندي لإليرا ا  ،حكوم اهلند
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف مندس الكمراب واهلندس اإللكرتوني  ،املعمد اهلند للتكنولوجيا ،كانبو
ج ماجستري يف إ ا ة األعمال ،جامع هل
االس  :السيدة ما غريت مونغا تشيكواب
اجلنسية :زامبيا
املنصب احلايل
مديرة مساعدة يف قسم السياسا الضريبي  ،وزا ة املالي  ،حكوم مجمو ي زامبيا
املناصب السابقة
اختصاص ـ ـي ئيس ـ ــي يف حتلي ـ ــل امليزاني ـ ـ عمل ـ ــت يف قس ـ ــم السياس ـ ــا الض ـ ـريبي  ،ب ـ ــوزا ة املالي ـ ـ  ،حكوم ـ ـ
مجمو ي زامبيا
كبـ ــرية اخل ـ ـءا االقتصـ ــا ين عملـ ــت يف قسـ ــم اإلي ـ ـرا ا والسياسـ ــا الض ـ ـريبي  ،بـ ــوزا ة املالي ـ ـ  ،حكوم ـ ـ
مجمو ي زامبيا
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف الد اسا اإلمنائي من جامع زامبيا ،لوساكا
ج ماجستري يف االقتصا اإلمنائ من كلي ويليامز ،ويليامز اتو  ،الوالاي املتحدة األمريكي
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االس  :السيد ابابتونده فاولر
اجلنسية :نيجرياي
املناصب احلالية
ئي تنتيذ  ،مصلح ضرائب الدخل االحتا ي  ،يف نيجرياي
ئي املنتدى األفريق إل ا ة الضرائب
املناصب السابقة
م ــدير ع ــا و ئ ــي فري ــق ل ــدى جمموعـ ـ املص ــا ف التجا يـ ـ اجلنوبيـ ـ ”مص ــا ف كري ــد ليوني ــه نيج ــرياي
احملدو ة“ ()Credit Lyonnais Nigeria LTD
مدير إنتاج لدى شرك جونسو وجونسو ()Johnson & Johnson
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف العلو االقتصا ي من جامع ويسكونسن ،الوالاي املتحدة األمريكي
ج ماجستري يف إ ا ة األعمال من جامع والي كاليتو نيا ،الوالاي املتحدة األمريكي
االس  :السيد ميتسومريو هوندا
اجلنسية :اليااب
املناصب احلالية
أستاذ يف القانو  ،كلي الد اسا العليا يف علو األعمال التجا ي  ،جامع تسوكواب ،اليااب
أستاذ مساعد ،كلي الد اسا العليا لألعمال التجا ي العاملي  ،جامع ميج  ،اليااب
أستاذ مساعد ،كلي الد اسا العليا للمحاسب  ،جامع واسيدا ،اليااب
املناصب السابقة
متوض إقليم مساعد ،مكتب اتكاماتسو اإلقليم لترض الضرائب ،اليااب
متوض إقليم مساعد ،مكتب طوكيو اإلقليم لترض الضرائب ،اليااب
كبــري املستشــا ين يف مركــز السياســا واإل ا ة الض ـريبي مبنظم ـ التنمي ـ والتعــاو يف امليــدا االقتصــا ،
اب ي  ،فرنسا
مدير مكتب العمليا الدولي  ،مصلح الضرائب الوطني  ،اليااب
انئب املدير ،مكتب الضرائب ،وزا ة املالي  ،اليااب
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املؤهالت التعليمية
بكالو يوس يف احلقو  ،جامع توموكو ،اليااب
ج املاجستري يف اإل ا ة العام  ،جامع جنوب كاليتو نيا ،الوالاي املتحدة األمريكي
حائز على ج ماجستري يف القانو الضرييب ،مركز القانو جبامع جو جتاو  ،الوالاي املتحدة األمريكي
االس  :السيد سيزا

كريسياك

اجلنسية :بولندا
املنصب احلايل
انئب مدير إ ا ة نظا الضرائب يف وزا ة املالي  ،بولندا
املناصب السابقة
مدير إ ا ة السياسا الضريبي يف وزا ة املالي  ،بولندا
انئب مدير ،إ ا ة ضرائب الدخل يف وزا ة املالي  ،بولندا
ئي وحدة التعاو الضرييب الدويل يف إ ا ة ضرائب الدخل ،وزا ة املالي  ،بولندا
املؤهالت التعليمية
شما ة يف اإل ا ة العام  ،الكلي الوطني لإل ا ة العام  ،وا سو ،بولندا
ماجستري يف القانو  ،جامع نيكوالس كوبرينيكوس تو و  ،بولندا
االس  :السيد إ يك نيل اي بو مينساه
اجلنسية :غاان
املنصب احلايل
متوض مساعد مسؤول عن الشؤو القانوني واالتتاقا الضريبي الدولي  ،ميئ غاان للضرائب
املناصب السابقة
موظف قانوين يف ميئ غاان للضرائب
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف علم االجتماع والعلو السياسي  ،جامع غاان
شما ة مؤمل يف القانو  ،كلي غاان للقانو
شما ة يف الضرائب التجا ي وحتديث إ ا ة الضرائب ،جامع بريتو اي ،جنوب أفريقيا
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االس  :السيد انغ نغوك مينه
اجلنسية :فييت ان
املنصب احلايل
انئب املدير العا  ،اإل ا ة العام للضرائب ،وزا ة املالي  ،فييت ان
املناصب السابقة
مدير إ ا ة ضرائب حمافظ ينبا  ،فييت ان
مدير إ ا ة تنظيم الشركا الكبرية الدافع للضرائب ،اإل ا ة العام للضرائب ،فييت ان
انئب املدير العا إل ا ة السياسا الضريبي يف وزا ة املالي  ،فييت ان
انئب املدير العا إل ا ة التعاو الدويل يف وزا ة املالي  ،فييت ان
انئب مدير ومدير إ ا ة الضرائب الدولي  ،اإل ا ة العام للضرائب ،فييت ان
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف اللغ اإلنكليزي  ،كلي أصول تد ي اللغا يف جامع فييت ان
ج بكالو يوس يف االقتصا  ،كلي املالي واحملاسب يف جامع فييت ان
ج بكالو يوس يف القانو  ،كلي احلقو جبامع مانو
ج ماجستري يف العلو االقتصا ي  ،كلي آ أ بو يف جامع ميشيغا  ،الوالاي املتحدة األمريكي
االس  :السيدة ابتريشيا مونغمونفانيت
اجلنسية :اتيلند
املنصب احلايل
انئب املدير العا إل ا ة اتيلند لإليرا ا
املناصب السابقة
مديرة مكتب السياسا والتخطيط يف اجملال الضرييب ،إ ا ة اإليرا ا يف اتيلند
مديرة مكتب إ ا ة التجميز اإللكرتوين ،إ ا ة اإليرا ا يف اتيلند
مديرة فريق تنمي القطاع العا  ،إ ا ة اإليرا ا يف اتيلند
املؤهالت التعليمية
ماجستري يف علم االقتصا والد اسا اخلاص (السياسا اإلمنائي واإل ا ة العام )
ماجستري يف القانو الضرييب ،كلي لند للعلو االقتصا ي والسياسي  ،اململك املتحدة
17-13826
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االس  :السيدة ما لن ابتريشيا منبمارد  -ابركر
اجلنسية :جامايكا
املنصب احلايل
كبــرية املستشــا ين يف التشـريعا الضـريبي واملعامــدا واملســائل الضـريبي الدوليـ وإ ا ة الضـرائب يف وزا ة
املالي  ،جبامايكا
املناصب السابقة
مديرة ائريت التشريعا واملعامدا  ،إب ا ة الضرائب يف وزا ة املالي  ،جبامايكا
مستشا ة قانوني أقد لدى ائريت التشريعا واملعامدا  ،إب ا ة الضرائب ،وزا ة املالي  ،جامايكا
مستشا ة قانوني أقد لدى ائريت التشريعا واملعامدا  ،إب ا ة الضرائب ،وزا ة املالي  ،جامايكا
املؤهالت التعليمية
بكالو يوس يف اإل ا ة العام (مبرتب الشرف) من جامع جز اهلند الغربي  ،موان ،جامايكا
بكالو يوس يف القانو (مبرتب الشرف) من جامع جز اهلند الغربي  ،موان ،جامايكا
ج ماجستري يف القانو من جامع جز اهلند الغربي  ،موان ،جامايكا
ج ماجستري يف الضرائب الدولي من الكلي األسرتالي إل ا ة األعمال ،جامع نيو ساوث ويلز
االس  :السيد جوج أوموند أوبل
اجلنسية :كينيا
املنصب احلايل
مدير أول لشعب الضرائب الدولي  ،ميئ اإليرا ا الكيني
املناصب السابقة
مدير أول لءانمج مراجع حسااب مكتب كبا افع الضرائب ،ميئ اإليرا ا الكيني
املؤهالت التعليمية
ج ماجستري يف إ ا ة األعمال ،جامع نريويب
ج بكالو يوس يف احلقو  ،جامع نريويب
ج بكالو يوس يف احملاسب  ،اجلامع الدولي للوالاي املتحدة  -أفريقيا
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االس  :السيدة كا مل بيرتز
اجلنسية :نيوزيلندا
املنصب احلايل
مديرة السياسا يف إ ا ة اإليرا ا الداخلي بنيوزيلندا
املناصب السابقة
كبرية حملل السياسا وكبرية مستشا

السياسا يف إ ا ة اإليرا ا الداخلي بنيوزيلندا

زميل أقد يف مكتب احملاماة ” و وات وستو “
املؤهالت التعليمية
ج ماجستري يف القانو (الضرائب) ،جامع نيويو ك ،الوالاي املتحدة األمريكي
ج بكالو يوس يف القانو  ،جامع فيكتو اي التابع لويلينغتو  ،نيوزيلندا
االس  :السيد كا لوس بروتو
اجلنسية :األ جنتن
املنصب احلايل
مدير العاقا الضريبي الدولي ومدير الضرائب املباشرة يف وزا ة االقتصا واملالي العام يف األ جنتن
املناصب السابقة
منسق املسائل الضريبي بوزا ة االقتصا واملالي العام يف األ جنتن
مستشا لدى مديري النظا الضرييب اجلمرك يف األ جنتن
املؤهالت التعليمية
حائز على ج بكالو يوس يف العلو االقتصا ي  ،جامع بوين آيرس ،األ جنتن
حائز على ج ماجستري يف اإل ا ة الضريبي  ،كلي سولت بروكسل
االس  :السيد خو خيه أنطونيو يمر رشيد
اجلنسية :الءازيل
املنصب احلايل
أمن مصلح الضرائب االحتا ي للءازيل
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املناصب السابقة
ملحق الضرائب والرسو اجلمركي بستا ة الءازيل ،واشنطن العاصم  ،الوالاي املتحدة األمريكي
انئب أمن مصلح الضرائب االحتا ي للءازيل
املنسق العا يف قسم التتتيش الضرييب ،مصلح الضرائب االحتا ي للءازيل
مراجع حسااب الضرائب يف أمان مصلح الضرائب االحتا ي للءازيل ،وزا ة املالي
املؤهالت التعليمية
حائز على ج بكالو يوس يف إ ا ة األعمال ،جامع كانديدو مندي  ،يو

جانريو ،الءازيل

االس  :السيد آ ا رولوفسن
اجلنسية :نيوزيلندا
املنصب احلايل
انئب ئي وحدة الضرائب الدولي  ،وزا ة املالي  ،مولندا
املناصب السابقة
مستشا يف الشؤو السياساتي لوزير الدول للشؤو املالي هبولندا
متخصص يف ضريب أ ابح الشركا وضريب الدخل مبديري الضرائب يف وزا ة املالي  ،هبولندا
متتش ضرائب لدى اإل ا ة الضريبي  ،يف أمسرت ا  ،مولندا
املؤهالت التعليمية
إجازة يف اخلدما االجتماعي للتنمي الريتي  ،اجلامع الز اعي يف فاغينينغن
شما ة يف القانو الضرييب من جامع أمسرت ا  ،مولندا
االس  :السيد كريستوف شيلينغ
اجلنسية :سويسرا
املنصب احلايل
ئي شعب الشؤو الضريبي الدولي  ،أمان الدول للشؤو املالي الدولي  ،وزا ة املالي االحتا ي السويسري
املناصب السابقة
ئــي وحــدة اخلــدما يف الشــعب الدوليـ وعضــو اللجنـ التنتيذيـ املعنيـ ابحليــازا السويسـري واملســؤول
عن املسائل الضريبي
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انئب مدير الشؤو القانوني والضريبي  ،شرك كوبرز آند ليءاند (اليت تدعى اآل )PWC
املؤهالت التعليمية
حائز على ج بكالو يوس يف القانو من جامعيت بر وجنيف
حائز على شما ة خبري يف النظا الضرييب السويسر
االس  :السيد ألكسند أانتولييتتش مسرينوف
اجلنسية :االحتا الروس
املنصب احلايل
انئب مدير إ ا ة السياسا الضريبي واجلمركي بوزا ة املالي  ،االحتا الروس
املناصب السابقة
مدير ،شعب املما سا القانوني والضريبي يف شرك ”إ نست آند يونغ املعما ي احملـدو ة“
 ،“Young CIS Ltdمكتب موسكو
م ـ ــدير ،ش ـ ــعب املما س ـ ــا القانوني ـ ـ ـ والض ـ ـ ـريبي  ،ش ـ ــرك ”آ ث ـ ــر آند س ـ ــن الدولي ـ ـ ـ
 ،International BVمكتب موسكو

” Ernst and

“ Arthur Andersen

املؤهالت التعليمية
ج كتو اه يف العلو االقتصا ي من جامع موسكو احلكومي للعلو الرتبوي  ،مبوسكو ،االحتا الروس
ج ماجستري يف التا ي والقانو من معمد أسرتاخا الرتبو احلكوم  ،أبسرتاخا  ،االحتا الروس
االس  :السيدة ستيتاين مسيث
اجلنسية :كندا
املنصب احلايل
ئي أقد لقسم املعامدا الضريبي  ،فرع السياسا الضريبي  ،وزا ة املالي الكندي  ،أواتوا ،كندا
املناصب السابقة
ئي وحدة ،وحدة التعاو الضرييب الدويل يف منظم التعاو والتنمي يف امليدا االقتصا  ،اب ي  ،فرنسا
مستشا أقد يف املعامدا الضريبي  ،وكال اإليرا ا الكندي  ،أواتوا ،كندا
موظف أقد للسياس الضريبي يف وزا ة املالي الكندي  ،أواتوا ،كندا
معاو يف شرك ”مكا ث تيرتولت“ ” ،“McCarthy Tétrault LLPتو ونتو ،كندا
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معاو يف شرك ”ما بر جاسكو “  ،Harper Jaskotماملتو  ،كندا
املؤهالت التعليمية
حائز على ج بكالو يوس يف إ ا ة األعمال من جامع األسقف يف لينوكستيل ،كيبيك ،كندا
حائز على ج بكالو يوس يف القانو من جامع كوينز ،كينغستو  ،أونتا يو ،كندا
حائز على عضوي نقاب احملامن يف كندا
االس  :السيدة ألتريدا ستيورد اتمبا
اجلنسية :ليءاي
املنصب احلايل
متوض عا لدى ميئ الضرائب يف ليءاي
املناصب السابقة
انئب وزير اإليرا ا  ،وزا ة املالي  ،منروفيا ،ليءاي
كبرية املوظتن املالين ،مصرف ليءاي للتنمي واالستثما  ،منروفيا ،ليءاي
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف إ ا ة األعمال من جامع كتينغ ،غبا نغا ،ليءاي
ماجستري يف إ ا ة األعمال واملالي من جامع مو غن احلكومي يف بولتيمو  ،ما ياند ،الوالاي املتحدة
االس  :السيدة تيتيا ستولت  -ديرتينغ
اجلنسية :أملانيا
املنصب احلايل
انئب ئي شعب يف قسم الضرائب الدولي  ،بوزا ة املالي االحتا ي  ،برلن
املناصب السابقة
موظت مسؤول عن قطاع ،يف شعب السياسا الضريبي العام  ،وزا ة املالي االحتا ي  ،برلن ،أملانيا
ئيس شعب  ،قسم اجلما ك يف املكتب اإلقليم للشؤو املالي  ،برلن وكوتبوس ،أملانيا
املؤهالت التعليمية
االمتحا احلكوم القضائ الثاين ،حمكم االستئناف ،برلن ،أملانيا
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االمتحا احلكوم القضائ األول (يعا ل شما ة املاجستري) ،اس القانو األملاين ،جبامع ابساو ،أملانيا
اس القانو املدين والتجا

اإلسباين ،جبامع سانتياغو

كومبوستيا ،يف إسبانيا

اس القانو األملاين واإلنكليز واإلسباين ،جبامع ابساو ،يف أملانيا
االس  :السيد خوسيه ترواي
اجلنسية :إكوا و
املنصب احلايل
ئي إ ا ة الشركا الكءى والضريب الدولي  ،ائرة ضريب الدخل احمللي  ،إكوا و
املناصب السابقة
ئي وحدة تنسيق شؤو الضرائب الدولي  ،ائرة ضريب الدخل ،إكوا و
خبري ضرائب خاص (التعدين) ،ائرة ضريب الدخل ،إكوا و
خبري ضرائب ولي  ،ائرة ضريب الدخل ،إكوا و
اختصاص مراجع الضرائب الدولي  ،ائرة ضريب الدخل ،إكوا و
املؤهالت التعليمية
ج ماجستري يف إ ا ة األعمال ،كلي فالريك لويتن إل ا ة األعمال ،بلجيكا
ج بكالو يوس يف اهلندس التجا ي  ،ج يف املالي من جامع اإلكوا و الكاثوليكي البابوي  ،إكوا و
االس  :السيدة إنغيا ويلفورس
اجلنسية :السويد
املنصب احلايل
مديرة إ ا ة السياسا الضريبي واجلمركي يف وزا ة املالي  ،السويد
املناصب السابقة
مديرة إ ا ة السياسا الضريبي واجلمركي يف وزا ة املالي  ،السويد
مديرة إ ا ة السياسا الضريبي يف وزا ة املالي  ،السويد
مستشا ة قانوني يف إ ا ة الضرائب الدولي  ،وزا ة املالي  ،السويد
انئب قاض ومساعدة يف حمكم االستئناف اإل ا ي  ،ستوكمومل ،السويد
حمامي  ،حمكم املقاطع اإل ا ي  ،ستوكمومل ،السويد
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املؤهالت التعليمية
ج ماجستري يف القانو  ،جامع ستوكمومل ،السويد
قانو الضرائب الدويل ،جامع ستوكمومل ،السويد
االس  :السيدة اي زيونغ
اجلنسية :مجمو ي الصن الشعبي
املنصب احلايل
مديرة إ ا ة املعامدا والضرائب الدولي  ،اإل ا ة احلكومي للضرائب ،مجمو ي الصن الشعبي
املناصب السابقة
عملــت يف جمــاال خمتلت ـ تتعلــق ابلض ـرائب الدولي ـ يف املصــلح احلكومي ـ للض ـرائب ،جبممو ي ـ الصــن
الشــعبي  ،مبــا يف ذلــك املعامــدا والتســعري التحــويل  ،وتبــا ل املعلومــا  ،والتعــاو مــع اإل ا ا الضـريبي
األجنبي واملنظما الدولي
املؤهالت التعليمية
ج ماجستري يف القانو الضرييب الدويل ،جامع ميشيغا  ،الوالاي املتحدة األمريكي
ج ماجستري يف اللسانيا التطبيقي  ،جامع بيجن للد اسا األجنبي  ،الصن
أملي يف احملاماة ،الصن
االس  :السيدة سينغ يوا يونغ
اجلنسية :سنغافو ة
املنصب احلايل
مديرة قسم الضرائب يف فرع الضرائب الدولي  ،شعب السياس الضريبي والضريب الدولي يف ميئـ سـنغافو ة
لإليرا ا الضريبي الداخلي
املناصب السابقة
اختصاص ــي يف الضـ ـرائب اجلماعيـ ـ  ،ف ــرع الضـ ـرائب الدوليـ ـ  ،ش ــعب السياسـ ـ الضـ ـريبي والضـ ـريب الدوليـ ـ
يف ميئ سنغافو ة لإليرا ا الضريبي الداخلي
اختصاصي يف الضرائب اجلماعي (معتمدة) لدى فرع الضرائب الدولي  ،شعب السياس الضريبي والضريب
الدولي يف ميئ سنغافو ة لإليرا ا الضريبي الداخلي
املؤهالت التعليمية
ج بكالو يوس يف احملاسب  ،جامع اننيانغ للعلو التكنولوجي  ،سنغافو ة
ج ماجستري يف القانو الضرييب الدويل ،جامع ليد  ،مولندا
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