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        ويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةويل   وزارة املاليةاEاEاEاEاEاEاEاEالبنك البنك البنك البنك البنك البنك البنك البنك 

        املواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنةاملواطنة        املؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسسات        كنفدراليةكنفدراليةكنفدراليةكنفدراليةكنفدراليةكنفدراليةكنفدراليةكنفدرالية

2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي2ق0صاد املوازي
        املغاربيةاملغاربيةاملغاربيةاملغاربيةاملغاربيةاملغاربيةاملغاربيةاملغاربيةمركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات مركز توJس &�راسات 

مdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عيةمdتدى احلقوق 2ق0صادية و2ج`عية

2020202020202020 66666666 ٔ�فريلٔ�فريلٔ�فريلٔ�فريلٔ�فريلٔ�فريلٔ�فريلٔ�فريل
ا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احملليةا�هتيئة الرتابية والتمنية احمللية20162016201620162016201620162016 إالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريبإالقلميي واملغرب العريب2ندماج 2ندماج 2ندماج 2ندماج 2ندماج 2ندماج 2ندماج 2ندماج 
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