
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

PRO OKAMŽITÉ VYDÁNÍ 
UN SWISSINDO Swissindo deklarace transakce na obranu světové finanční ekonomiky 
A světové bezpečnosti vINDONÉZSKÉ REPUBLICE VIA UNS-DRA GOLD BACKED 
CRYPTOCURRENCY 
 
CIREBON, JAVA, Indonésie, 3. Září, 2019 –  Od sloučení Historického generálního managementu, 
11. června 2019, mezi SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (UN SWISSINDO) a 
DIRUNA Crypto-currency, prezident skupiny World Bank, vedoucí / ministři financí členských států, 
oddíl Gen. Organizace spojených národů a starších WORLD Kingdom EMPIRE, SWISSINDO 
WORLD TRUST MEZINÁRODNÍ ORBIT, byli informováni o obecných fúzích, využití a způsobech, jak 
bránit světovou finanční ekonomiku (globální) a bránit světovou bezpečnost v Indonéské republice - 
SUAKA NEGARA prostřednictvím programů platebního příkazu 1-11 (P1-11) OSN SWISSINDO, pro 
253 zemí a 7,6 miliardy lidí. 
 
Směnný kurz transakčního platebního systému UNS-DRA (GCR) (XRT) je světový finanční ekonomický 
(globální) systém a světový bezpečnostní obranný systém, elektronický systém a bezpečnost 
manuálního systému, má garantovat výdaje a distribuce X.DR ( Různé měny) je zaručena národností 
burzovního řádu - Peníze Supply-M1 (M3 stejné je M1, M2 je suma M1 - OECD), Projekty přímé 
podpory - USD, hotovost bez likvidity v Indonésii (34 provincií), ukázky A & B, s celkovým globálním 
kolaterálem 78,033,015,393 KGS DRAHÉHO KOVU. 
 
UNS-DRA (GCR) je a jako Světová jednotná měna (globální) ConsortiumInternationality, 
TheWorldBank Group as touto vyhláškou přijala a jmenovala WORLD CENTRAL BANK, WORLD 
Kingdom EMPIRE, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL INTERBATIONAL ORBIT. 
 
Program UNS-DRA (GCR) je převod zaručeného tisku zákonných standardních plateb světových měn 
(kolaterál) Union Bank ofSwitzerland (CodePancarSoeryo), s XRT ve výši X.DR = 17 000. -. Stejný 
XRT se vztahuje na všechny měny všech členských států WBG, zatímco veškerý dluh je osvobozen a 
všechny nové transakce na světě v přidružených zemích se stávají odpovědností jeho vůdce země 
(ministra financí), za jehož odpovědnost nese KholipatulImmam Mahdi-M1, RoyalK.681 King ofKing's, 
který má být implementován WPM FINANCE & BANKING SYSTEM jako příjemce XUR CTU-24 
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(CounterTerrorist Unit-24) X.DR s Post RececeptofFakture ve výši 1 000 000. - DRA (GCR) - ve 
stejném množství jako X.DR (měna rupie): Rp. 1 000 000 000 000 000 000 -. 
 
X.DRSecuricor je CTU-24 (Protiteroristická jednotka 24), která obsahuje X.DR jako M1 Úředník WPM 
FINANCE & BANKING SYSTEM, pod výsadami imunity, Úmluva OSN, článek 1-1, právnická osoba, 
článek 2, oddíl 2-8 Majetkový fond a majetek a UN-Charta 102 Registrace certifikátu, článek 7 Boj 
proti terorismu a mezinárodní právo Článek 14. 
 
Exponáty AB, FLO FesselioLiuzesOrfilize jsou práva, která nejsou vlastněna a nedávána žádné 
společnosti ani vládní instituci, zakladateli National International International, OSN s komponentami 
institucí, Světové bankovní skupině - Finance s WBG (IBRD-IDA) -IFC-ICSID) členské země, z nichž 
každá je v odpovědnosti své vlády (ministra financí) / vůdce a za existenci půjček členských států, 
„korporací“ jako dlužníků v rámci zástupců vlád; proto je v tomto případě „Globální osvobození dluhů“ 
vyhlašováno / oznámeno veřejnosti, za odpovědnost KholipatulImmamMahdi M1 - RoyalK.681 King 
ofKing's WORLD Kingdom EMPIRE - SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL 
INTERBATIONAL ORBIT, který bude implementován společností WPM FINANCE & BANKOVNÍ 
SYSTÉM A PŘEDSEDA SVĚTOVÉ CENTRÁLNÍ BANKY, as Distributoři provádějícími platební 
příkazy 1-11 mnohostranné smlouvy. 
 
Tato „Prohlášení o transakci“ má být zveřejněna jako dohoda o zasedání WPM FINANCE & 
BANKING SYSTEM a PRESIDENT OF WORLD BANK GROUP, Programu generálního ředitelství pro 
správu fúzí Světové jednotné měny UNS-DRA (GCR) Světová jednotná měna s převodem Postavení 
Světové centrální banky. 
 
Burzovní příkaz Nationality-X.DR (měny zemí), Zásoba peněz-M1, autorita tímto garantuje fyzickou 
dostupnost X.DR a kontrolu po obdržení distribuce faktury pomocí peněženek DRA (GCR) se statusem 
„Veřejná transakce a interní Transakce vlastnických států M1 “, zatímco vlády členských zemí WBG 
(ministři financí) v rámci záruky WPM FINANCE & BANKING SYSTEM a PRESIDENT WORLD BANK, 
jako exekutoři dynamiky změn v obraně světové finanční ekonomiky a Světové bezpečnostní obranné 
systémy, což je platební příkaz 1-11 za účelem vytvoření světového civilizačního řádu na úrovni 
úspěchu pro nejvyšší dobro v celé historii vesmíru. 
 
CTB-CRYPTOBANK se nyní připojuje k Prohlášení o transakci, aby dokončil Program správy a řízení 
fúzí UNS-DRA (GCR), SVĚTOVÉ KRÁSOVSTVÍ EMPIRE, SWISSINDO WORLD TRUST 
MEZINÁRODNÍ ORBIT! Merdeka! 
 
Další podrobnosti a porozumění najdete na webových stránkách swissindo.news a swissindo.net 
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