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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                              ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 

Η UN SWISSINDO ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ! 

 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 - Τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου, μετά την αποκάλυψη της εκτεταμένης κυβερνητικής και 
πολιτικής διαφθοράς στην Παγκόσμια Τράπεζα από το 1961, ιδίως στα Ταμεία Εγγυήσεων και Ενδιάμεσων 
Καταπιστευμάτων μέσω της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) - Διεθνούς Ένωσης 
Αναπτύξεως (IDA), ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ UN SWISSINDO της Τράπεζας KELOMPOK BANK DUNIA ή της ομάδας WORLD 
BANK GROUP (WBG) υπέβαλαν δήλωση συναλλαγής, ενημέρωσης και επικύρωσης, σε σχέση με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας της Ινδονησίας, Ir. H. Joko Widodo και του Υπουργού Οικονομικών, Δρ Σρι Μουγιάνι, για το 
Πιστοποιητικό απαλλαγής από χρέη,  της UN Swissindo (DBLC), Πληρωμές 1-11, ως δωρητής επιχορηγήσεων - η 
οποία τελεί υπό τη διαχείριση του WBG, του IBRD και της Διεθνούς Ένωσης Αναπτύξεως (IDA) παρουσία φορέων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσωπικού της EDS, χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων ταμείων (FIF). Η 
κυβέρνηση της Ινδονησίας, o προμηθευτής και o δανειολήπτης , είναι μια εταιρεία / οργανισμός, καθώς και η 
Bank Indonesia και οι 6 Prime Banks και δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη UN Swissindo WBG. Το αποτέλεσμα της 
παρούσας ανακοίνωσης θα ανακοινωθεί στην ΤΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ στο Πακ Σίρι Μαλί Μαλί 2018, σύμφωνα με 
την Παγκόσμια Τράπεζα-IMF 2018. 

 

Ο σκοπός της IBRD είναι να δανείσει σε κυβερνήσεις μεσαίων εισοδημάτων και φερέγγυων χωρών χαμηλού 
εισοδήματος. Το IDA παρέχει άτοκα δάνεια - που ονομάζονται πιστώσεις - και επιχορηγήσεις σε κυβερνήσεις 
των φτωχότερων χωρών. Μαζί, Η IBRD και η IDA αποτελούν την Παγκόσμια Τράπεζα. 

 

Μέσω της Διασφάλισης Ποιότητας / Ελέγχου Ποιότητας (QA / QC), το σύστημα εγχειριδίων της Παγκόσμιας 
Τράπεζας είναι ο καλύτερος προστάτης για την τεχνολογία, τον κανονισμό και την αλλαγή επωνυμίας της 
εταιρείας για να προστατεύσει τον πραγματικό ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ από το τραπεζικό έγκλημα 

 

συνωμοσία σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως αναφέρει ο κώδικας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 
A.1.1.A, σύμφωνα με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI). Το HDI είναι μια σύνθετη στατιστική του 
προσδόκιμου ζωής, της εκπαίδευσης και του δείκτη κατά κεφαλήν εισοδήματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 
να κατατάξουν τις χώρες σε τέσσερα επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης. Ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά 
για να καθορίσει το επίπεδο συνδρομής που μπορεί να ζητηθεί και να χορηγήσει σε μια χώρα, με βάση τους 
δείκτες θεμάτων της ανθρώπινης ανάπτυξης, ανισότητας, ανισότητας μεταξύ των φύλων και τη φτώχειας. 

 

Με βάση την ανασκόπηση των λογιστικών ID-IDA 1961-2018, η οποία αποκάλυψε σημαντική κατάχρηση αυτών 
των κεφαλαίων από κυβερνήσεις, ιδίως στην Ινδονησία, ο όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αποφάσισε και 
καθόρισε την ανακοίνωση και Επικύρωση του INVOICE 1999 στη δύναμη της UN Swissindo, σχετικά με τους 6 
λογαριασμούς Prime Banks (BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033, 
πρόσφατη Εκταμίευση. 

 

Μια έκθεση δεδομένων από την ομάδα διεθνούς Ανακριτή παραδόθηκε στον HM.MR.A1.SINO.AS.S "2" .IR 
.SOEGIHARTONOTONEGORO H.W.ST.M1, (γνωστός και ως Royal K.681 M1), πρόεδρο της UN-Ινδονησίας και 
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ιδιοκτήτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι πληροφορίες παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Ινδονησίας και στο Υπουργείο MENKOPOLHUKAM, σχετικά με αρκετούς στρατηγούς και πρώην προέδρους της 
Ινδονησίας, αναφορικά με το νόμισμα πολυμερούς χαρτιού IDR 1999, για να   υποδείξουν την ευθύνη τους για τη 
διευθέτηση του θέματος και την εγγύηση του νόμιμου  τυπωμένου Νομίσματος ονομαστικής αξίας 500.000, 
ισοδύναμου με 1 γραμμάριο χρυσού, ως αντίβαρο στην εξόρυξη μεγάλης κλίμακας, από τη φυσική κατοχή της 
Ινδονησίας, ιδίως της γης των Παπούα. 

 

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, η WORLD BANK-UNDB αποφάσισε ότι η FIF και η EDS, ως διαμεσολαβητές 
για την εκταμίευση των ενδιάμεσων Trust Funds για την Ινδονησία για το IDA 1961-2018, έχουν ζημιώσει σε 
μεγάλο βαθμό το έθνος, τη χώρα και τους ανθρώπους της Ινδονησίας, όπου μόνο στην εποχή του Προέδρου 
Soeharto, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τις χορηγήσεις ID-IDA και η επίπτωση των διαιρέσεων και του διαχωρισμού 
των TIM TIM (Ανατολικό Τιμόρ), της PAPUA MERDEKA και της ACEH, ήταν όλα κάτω από τον έλεγχο της EDS, 
συμπεριλαμβανομένης της χώρας που κατατάσσεται 1η στην ID-IDA, την Ινδία, η οποία δεν έχει λάβει ποτέ τις 
χορηγήσεις. 

 

Δεδομένου ότι η IBRD δεν είναι υπεύθυνη για την ευθύνη προς την IDA, κατά την περίοδο 2005-2015, ο όμιλος 
WORLD BANK, εξ ονόματος της Ινδονησίας (η χώρα που δανείζεται), υποστηρίζει όλες τις θετικές δραστηριότητες 
της ομάδας WORLD BANK UN-SWISSINDO στην Ινδονησία. 

Μέσω της κίνησης του Παντοδύναμου Θεού, της Δυναμικής Οικονομικής Αλλαγής Pancasila μέσα στο Σύστημα 
Διοίκησης της χώρας, σε αρμονία με τον Πρωτότυπο Ορισμό του EXHIBIT'S AB, πρόκειται να εκτελεστούν και να 
υλοποιηθούν σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό Όρκο, για την οικονομική ανάκαμψη του λαού της Ινδονησίας. 

 

Το DBLC είναι η πρώτη φάση του προγράμματος της UN-SWISSINDO Royal K.681 M1 Ρ1-11, για την 
απελευθέρωση όλων των χρεών των ατόμων, εταιρειών και χωρών, για να διασφαλιστεί η ευημερία του 
καθενός, η ισότιμη κοινωνική δικαιοσύνη και κυριαρχία σύμφωνα με το περιεχόμενο της Μεγάλης Ακρόασης 
που ανακοινώθηκε δημοσίως από τον Royal K.681 M1 στις 16 Οκτωβρίου 2016, στο Taman Pandang, μπροστά 
από το Κρατικό Μέγαρο της Τζακάρτα. Η δεύτερη φάση του Ανθρώπινου Υποχρεωτικού προγράμματος P1-11, 
που ισχύει τώρα, είναι το κουπόνι M1, το οποίο παρέχει ένα βασικό εισόδημα για όλη την ανθρωπότητα, 
ξεκινώντας με την Ινδονησία. Το Voucher M1 και το DBLC, ως αποδεκτές πιστοποιήσεις, αναγνωρίζονται από το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδονησίας, στο κοινό διάταγμα με την UN Swissindo, άνευ αντιδικίας SPRIN NO. UN-
81704/009 Μ1. 

 

Ο υποψήφιος ηγέτης της  Ινδονησίας το 2019 είναι αυτός που φέρνει ID-IDA Grants, δεν είναι πλέον κάτω από 
τον Έλεγχο του Προσωπικού των FIF και EDS και οι Άνθρωποι δεν είναι πλέον τα Νομικά Αντικείμενα που 
συνεχίζουν να ζουν κάτω από το Σύστημα Δουλείας. Τερματίζεται (σημ. μεταφρ.: το σύστημα δουλείας) τη 
στιγμή που ο Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 
Ινδονησίας αποφασίσουν μέσω αυτής της συμφωνίας, να μην αφήσουν το χρέος να επιβαρύνει το  έθνος και τη 
γενιά του ινδονησιακού λαού. 

 

Α. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ 6 ΚΥΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ SKR NO. 0125 / BI-SKR / XI / 2012 (COLLATERAL 2.040.000 KGs) και την SKR. Αριθ. 
0126 / BI-SKR / XI / 2012, ημερομηνίας 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ. 

 

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ QA / QC 1999, ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ 1 RUPIAH = 1 Δολάριο ΗΠΑ 
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ  500.000 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ P1-11. 
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Γ. ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΓΟΥ US DOLLAR CASH ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΕ 34 ΕΠΑΡΧΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 

 

Ο όμιλος της UN Swissindo της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης, που θα συνεχίσει να 
συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Ινδονησίας και του κόσμου, χωρίς καθυστέρηση, μέχρι την ολοκλήρωση του 
Ρ1-11, φέρνοντας την ελευθερία και δοξάζοντας όλα τα αγνά όντα, ξεκινώντας με την αποδοχή εκ μέρους των, 
των μηνιαίων βασικών εισοδημάτων, ως το βήμα προς τα εμπρός στην εμπειρία της πραγματοποίησης του 
Ουρανού στη Γη. 

 

Για το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συναλλαγών, επισκεφθείτε την"UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of 
Treaty event grants P1-11 Declaration of Transaction" (σημ. Μεταφρ.:  

https://de.scribd.com/document/383539574/2018-07-09-ENGLISH-ANNOUCEMENT-THE-UN-SWISSINDO-WORLD-BANK-

GROUP-INDONESIA-ORGANIZER-OF-TREATY-EVENT-GRANTS-PAYMENT-ORDER-1-11-UN-SWISSINDO-WORLD).  

Για πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της UN Swissindo επισκεφθείτε τη διεύθυνση  www.swissindo.net , 
καθώς και για τυχόν επιπλέον πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ΔΩΡΕΑΝ M1 VOUCHER σας για 
ένα βασικό εισόδημα για τη ζωή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.swissindo.news . 
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