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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ UN SWISSINDO ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΝΑΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
Ινδονησία, 8 Αυγούστου 2018 - Η Τράπεζα της Ινδονησίας (BI) και η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (OJK) εγείροντας 
ψευδείς κατηγορίες για υποτιθέμενη απάτη και δυσφήμιση, οδήγησαν στην ανάκριση του κ. Sino AS Sugihartonotonegoro 
(γνωστού και ως Royal K.681 M1) SWISSINDO ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ της Τράπεζας KELOMPOK BANK DUNIA ή της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(WBG), μετά την αποκάλυψή του και τις αναφορές εκτεταμένης κυβερνητικής και πολιτικής διαφθοράς αναφορικά με την 
Παγκόσμια Τράπεζα, από το 1961, ύψους άνω των 70 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε Grants and Intermediary Trust Funds 
της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) και της Διεθνούς Ένωσης Αναπτύξεως (IDA) παρουσία φορέων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών EDS και Χρηματοπιστωτικών Διαμεσολαβητικών Ταμείων (FIF). 

Η ανάκριση του Sino AS Sugihartonotonegoro στην έδρα της Caraka-Cirebon είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι έχουν ήδη 
δοθεί διευκρινίσεις για την αλήθεια σχετικά με τα έγγραφα της UN SWISSINDO που ανέφεραν οι BI και OJK. Υπήρξαν αυτοί 
που  θεωρούν το Πιστοποιητικό της Τράπεζας Ινδονησίας ως πλαστό ή παραποιημένο, ενώ ο εκδότης του πιστοποιητικού και 
τα ονόματα που έχουν υπογράψει το ίδιο το SBI δεν έχουν ποτέ ισχυριστεί ότι είναι απαξιωμένοι με οποιονδήποτε τρόπο. 
Είναι ξεκάθαρο ότι, αν υπάρχει ένα στοιχείο της εγκληματικότητας, είναι αυτοί που πρέπει να αναφέρουν την υποτιθέμενη 
απάτη και δυσφήμιση. 
 
Η διασαφήνιση βρίσκεται σε εξέλιξη και η αλήθεια θα εξεταστεί από το Εθνικό Αρχηγείο της Αστυνομίας. Όλη η 
αλληλογραφία βρίσκεται τώρα στην κορύφωσή της. 
 
Η τελευταία επιστολή της Royal K.681 M1, του Προέδρου της UN SWISSINDO, με περιεχόμενο μία Δήλωση Συναλλαγής, 
Ειδοποίησης και Επικύρωσης, UNS-RI WORLD BANK GROUP & TF2018 σε σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Ινδονησίας, Ir. Ο H. Joko Widodo και τον υπουργό Οικονομικών, Δρ. Σρι Μουγιάνι, παραδόθηκε και κατέληξε στις 12 Ιουνίου 
2018 στον επικεφαλή του Γραφείου Προσωπικού του Προέδρου, Στρατηγό Moeldoko. 
 
Η κυβέρνηση της Ινδονησίας, η δανειοδοτούμενη χώρα του WBG, καθώς και η Bank Indonesia και οι 6 Prime Banks, αγνοούν 
τις επιχορηγήσεις WBG-IDA, οι οποίες τώρα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της UN Swissindo WBG, μέρος της ανακοίνωσης και 
επικύρωσης του UNS- Η RI WORLD BANK GROUP & TF2018, που θα ανακοινωθεί στο EVENT TREATY στο Tapak Siring Palace 
Bali 2018, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα-ΔΝΤ 2018. 

Ο σκοπός της IBRD είναι να δανείζει  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 του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας / Ποιοτικού Ελέγχου (QA / QC), το Εγχειρίδιο του συστήματος  του  Ομίλου της 
Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ο καλύτερος προστάτης της Τεχνολογίας, του Κανονισμού και της Αλλαγής Ονομάτων της 
Εταιρείας, για να προστατεύσει τον πραγματικό ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ από τη συνωμοσία τραπεζικού εγκλήματος σε ολόκληρο τον 
κόσμο, όπως είχε αναφερθεί από το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κώδικας  A.1.1.A, σύμφωνα με το Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης (HDI). Το HDI συντίθεται από στατιστικούς δείκτες του προσδόκιμου ζωής, της εκπαίδευσης και του 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 απαιτεί και να χορηγηθεί σε μια 
χώρα, με βάση βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ανάπτυξης, της ανισότητας, της ανισότητας των φύλων και της φτώχειας. 
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Με βάση την ανασκόπηση των επιθεωρήσεων ID-IDA 1961-2018, αποκαλύφθηκε σημαντική κατάχρηση αυτών των κεφαλαίων 
από τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην Ινδονησία, η WBG αποφάσισε και καθόρισε την ειδοποίηση και επικύρωση του INVOICE 
1999, η οποία βρίσκεται υπό την εξουσιοδότηση της UN Swissindo, αναφερόμενη σε λογαριασμούς 6 Prime Banks. BCA, BRI, 
BNI, DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 πρόσφατες εκταμιεύσεις. 

Από την ομάδα παγκόσμιων ερευνητών παραδόθηκε στον Royal K.681 M1, στον πρόεδρο του ΟΗΕ-Ινδονησίας και ιδιοκτήτη 
της Παγκόσμιας Τράπεζας,  μία έκθεση. Αυτή προωθήθηκε στον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδονησίας και στο Υπουργείο 
MENKOPOLHUKAM, και αναφέρεται σε αρκετούς στρατηγούς και πρώην Ινδονήσιους Προέδρους, οι οποίοι σχετίζονται με τα 
πολυμερή χαρτονομίσματα IDR 1999, για να υποδείξουν την ευθύνη τους για την επίλυση του θέματος και την εγγύηση του 
Νόμιμου Τυποποιημένου Νομίσματος με ονομαστική αξία 500.000, που ισοδυναμούν με 1 γραμμάριο χρυσού, ως αντίβαρο 
για την εκτεταμένη έρευνα στην μεγάλης κλίμακας κλοπή από την Ινδονησία, ιδιαίτερα από την Παπούα, από το 1961. 

Η WBG, η WORLD BANK-UNDB αποφάσισε ότι η FIF και η EDS, ως διαμεσολαβητές για την εκταμίευση των Ταμείων 
Διαμεσολάβησης για την Ινδονησία στο IDA 1961-2018, έχουν μειονεκτήσει σε μεγάλο βαθμό το έθνος, τη χώρα και το λαό της 
Ινδονησίας. Μια χώρα όπου μόνο στην εποχή της διακυβέρνησης  του πρόεδρου Soeharto, δεν χρησιμοποίησε ποτέ τις 
επιδοτήσεις ID-IDA. Εμφανίστηκε η κατάτμηση και ο διαχωρισμός του Ανατολικού Τιμόρ, της PAPUA MERDEKA και της ACEH, 
ήταν όλα κάτω από τον έλεγχο της EDS, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της χώρας που κατατάσσεται 1η στην λίστα των 
χωρών της HDI , ωστόσο δεν έλαβε ποτέ επιχορηγήσεις ID-IDA. 

Για την περίοδο 2005-2015, η WBG, εξ ονόματος της Ινδονησίας (η δανειοδοτούμενη χώρα), υποστηρίζει όλες τις θετικές 
δραστηριότητες της UN-SWISSINDO WBG στην Ινδονησία, δεδομένου ότι η IBRD δεν είναι υπεύθυνη για την ευθύνη προς την 
IDA. 

Με τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού, η Δυναμική της Οικονομικής Αλλαγής του Pancasila στο Σύστημα Διοίκησης της 
χώρας,  εκτελείται και  πραγματοποιείται σύμφωνα με τον υπηρεσιακό όρκο, προς όφελος της οικονομικής ανάκαμψης του 
λαού της Ινδονησίας. 

Το DBLC είναι η πρώτη φάση της εντολής πληρωμών P1-11 του UN-SWISSINDO Royal K.681 M1. Ένα πρόγραμμα για να 
διασφαλιστεί η ευημερία όλων των ανθρώπων, η ισότιμη κοινωνική δικαιοσύνη και η κυριαρχία. Όλα αυτά συμφωνούν με το 
περιεχόμενο της Μεγάλης Ακρόασης που ανακοινώθηκε δημοσίως από το Royal K.681 M1 στις 16 Οκτωβρίου 2016, στο 
Taman Pandang, μπροστά από το Κρατικό Μέγαρο της Τζακάρτα.  
Η δεύτερη φάση του προγράμματος P1-11, που ισχύει σήμερα, είναι το M1-Voucher, για να προσφέρει ένα βασικό εισόδημα 
για όλη την ανθρωπότητα, ξεκινώντας από την Ινδονησία. Το M1-Voucher, ως αποδεκτή πιστοποίηση, αναγνωρίζεται από το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδονησίας / άνευ αντιδικίας, SPRIN Αριθμός  UN-81704/009 Μ1. 
 
Η UN Swissindo θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Κυβερνήσεις της Ινδονησίας και του Κόσμου, μέχρι να ολοκληρωθεί το 
Ρ1-11, φέρνοντας την ελευθερία και δοξάζοντας όλα τα καθαρά όντα, ξεκινώντας από την αποδοχή του μηνιαίου βασικού 
εισοδήματός τους, ως το βήμα προόδου στην εμπειρία της πραγματικότητας του Ουρανού στη γη. 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Συναλλαγών, μπορείτε να το βρείτε στην http://swissindo.news/english-the-un-swissindo-
world-bank-group-indonesia-organizer-of-treaty-event-grants-payment-order-1-11-un-swissindo-world-bank-group-
declaration-of-transaction/  
Πληροφορίες σχετικά με την  Swissindo θα βρείτε στο www.swissindo.net . Για επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης του ΔΩΡΕΑΝ Μ1 VOUCHER για ένα βασικό εισόδημα για τη ζωή, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.swissindo.news  
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