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 المكان مسمى اللجنة

 مؤسسة عسير للصحافة و النشر عضو لجنة تأسيس النظام المالي واإلداري )صحيفة الوطن(.
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 مجلس الشورى جباية الزكاةلجنة دراسة نظام  رئيس
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 مجلس الشورى

يس وفد مجلس الشورى للمشاركة في مؤتمر صندوق النقد الدولي رئ

 في الكويت

 مجلس الشورى
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