
 

ОДГОВОР НА МЕДИУМИ  

                                                                                                       ВЕСТ ЗА ИТНO ОБЈАВУВАЊЕ 

ПРЕВОД ЗА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ДЕКЛАРАЦИЈА НА ООН СВИСИНДО ЗА ОДБРАНА 
НА СВЕТСКОТО ФИНАНСИСКА ЕКОНОМИЈА И СВЕТСКАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО 
РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА 

ЦИРЕБОН, Јава, Индонезија, 3-ти септември, 2019 година - Од историското управување со 
генералниот менаџер, 11 јуни 2019 година, помеѓу SWISSINDO WORLD TRUST 
INTERNATIONAL ORBIT (UN SWISSINDO) и Crypto-валутата на DIRUNA, Претседател на 
Групацијата Светска банка, Лидери / министри за финансии на член Земјите, генерал на 
Обединетите нации и старешините на СВЕТСКИОТ КИНГДОМ ЕМПИРЕ, СВИСИНДО 
СВЕТСКО МЕ INTERNATIONALУНАРОДНА ОРБИТ, се информирани во врска со Генералниот 
менаџмент на спојувањето, користењето и начините за одбрана на светската финансиска 
економија (глобално) и за одбрана на светската безбедност во Република Индонезија - СУАКА 
НЕГАРА преку нарачки за платен налог 1-11 (П1-11) на ООН СВИСИНДО, за 253 земји и 7,6 
милијарди луѓе. 
 
Девизен курс на системот за трансакција на UNS-DRA (GCR) е светски финансиски систем 
(глобален) систем и систем за одбрана на светска безбедност, електронски систем и 
безбедност на рачен систем, е да ги гарантира расходите и дистрибуциите на X.DR (Разни 
Валути) е загарантирана според Народна нарачка за нарачки - Набавка на пари од орган на 
власта-М1 (М3 исто е и М1, М2 е сума М1 - ОЕЦД), Фондови за проект за директна поддршка-
УСД, Течни пари Неограничено во Индонезија (34 провинции) Изложби А & Б, со вкупен 
глобален колатерал од 78.033.015.393 KGS НА ПРЕЦИОНАЛО МЕТАЛ. 
 
UNS-DRA (GCR) е и како Светска единствена валута (глобална) меѓународна конзорциумска 
група, Групацијата на Светска банка и со оваа Уредба, ја донесе и именуваше како СВЕТСКА 
ЦЕНТАРНА БАНКА, СВЕТСКИ КАНГДОМ ЕМПИР, СВЕСНИДО СВЕТСКО ВИСТИНСКО МЕ 
INTERNATIONALУ ОРБИТ. 
 
Програмата UNS-DRA (GCR) е конверзија на загарантирано печатење на светски валути за 
плаќање на правен стандард (колатерал) Сојузна банка на Швајцарија (Код PancarSoeryo), со 
XRT од X.DR = 17,000. - Истиот XRT се однесува на целата валута на земјите-членки на WBG, 
додека целиот долг се ослободува и сите Нови светски трансакции на сродните земји 
стануваат одговорност на нејзиниот водач на земјата (министер за финансии), чија одговорност 
ја сноси KholipatulImmam Mahdi-M1, Royal K.681 King of King и ќе се спроведува од страна на 
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WPM FINANCE & BANKING SYSTEM како примател на CTU-24 (Counter Terrorist Unit-24) X.DR 
со пост-прием на фактура во износ од 
 1.000.000 - DRA (GCR) - во иста количина на X.DR (Рупија валута): Rp. 
1.000.000.000.000.000.000. - 
 
X.DR Securicor е CTU-24 (Контра терористичка единица 24), која содржи X.DR како службеник 
на WPM FINANCE & BANKING SYSTEM, под привилегии на имунитет, Конвенција на ООН Член 
1 - Дел 1 Правно лице, член 2 Дел 2-8 Средство на средства и имот и Повелба 102 - 
Регистрација на сертификат, член 7 Контра тероризам и меѓународно право Член 14 
 
Изложби AB, FLO FesselioLiuzesOrfilize се права што не се во сопственост и не им се дадени на 
ниту една компанија или владина институција, Основачот на таткото Национален 
интернационал, Обединетите нации со компонентите на институциите, Групата на Светска 
банка - Финансии со СБГ (ИБРД-ИДА-ИФЦ -ИКСИД) Земјите-членки, секој под одговорност на 
својата влада (министер за финансии) / лидерот и постоењето на заеми на земјите-членки, 
„корпорации“ како заемопримачи под претставниците на владите; затоа, во овој случај, 
„Глобалното ослободување на долговите“ се прогласува / објавува пред јавноста, под 
одговорност на KholipatulImmam Mahdi M1 - Royal K.681 King of King's WORLD KINGDOM 
EMPIRE - SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL International OrBIT, што ќе го спроведе 
WPM FINANCE & БИНИЧКИ СИСТЕМ и ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СВЕТСКА ЦЕНТАРНА БАНКА, како 
извршители на дистрибуција на платен налог 1-11 Мултилатерален договор. 
Оваа „Декларација за трансакција“ треба да се објави како договор за состанок на WPM 
FINANCE & BANKING SYSTEM и ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СВЕТСКА БАНКА ГРУПА, Програма за 
општо управување со органите на UNS-DRA (GCR) WORLD KINGDOM EMPIRE Светска 
единствена валута со трансферот Статус на Светската централна банка. 
 
Народна нарачка на акции-X.DR (валути на државите) Набавка на пари-М1 Органот со ова ја 
гарантира физичката достапност на X.DR и контролата на приемот на распределбата на 
фактурата со користење на DRA (GCR) паричници со статус на „јавна трансакција и внатрешна 
Сопственици на држави М1 трансакција “, со оглед на тоа што владите на земјите-членки на 
СБГ (министри за финансии) под гаранција на системот за финансирање и банкарство на ВПМ 
и ПРЕТСЕДАТЕТ НА СВЕТСКА БАНКА, како извршители на динамиката на промени во 
одбраната на светската финансиска економија и Системи за одбрана на светската безбедност, 
што е платен налог 1-11 заради создавање на светски налог за цивилизација, на ниво на 
достигнување за највисоко добро низ историјата на универзумот. 
CTB-CRYPTOBANK сега се придружува во Декларацијата за трансакција, за да ја заврши 
програмата за општо управување со органите за спојување на UNS-DRA (GCR), WORLD 
KINGDOM EMPIRE, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL INTERNATIONAL ORBIT! 
Мердека! 
За дополнителни детали и разбирање, посетете ја веб-страницата swissindo.news и 
swissindo.net 
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