
 

 

 Alvexo-Netotrade: اثنان من مواقع تداول العمالت ،

 ولكن نفس المجموعة االسرائیلیة

 

Netotrade عن ونعرف األوروبي. االتحاد أنحاء جمیع أراضي ضمن الزبائن بجمع له مرخص قبرصي عملة وسیط أنه Alvexo عن                     نعرف

في فرنسا. في إلیه الوصول على بعد یحصر لم أنه من الرغم على ،، (AMF) المالیة األسواق سلطة لـ السوداء القائمة في المدرج الموقع -                         

  الواقع یجري الحدیث عن نفس المجموعة اإلسرائیلیة ، التي یقع مقرها - ESN Global Media ltd في قلب حي الماس  في مدینة رمات غان.

حصتها اللتقاط الجدیدة والمواقع االتصال مراكز تفتح األسبوع كل وقدبدأت بالعملة. التجارة ازدهار إلى إسرائیل انضمت 2000 عام أواخر                     في

  من الكعكة. وبدأت أرباح األثریاء الجدد تزید من شهیة األشخاص القادمین جدیدًا.

 

 



 

                                     شلومي أمسالم ، ونعام موشي هانو ، وأدیر أهاروني- هم مدراء “ألفكسو- نیتوترید”

 الفرسان الثالث في الفوركس

 بهذه الطریقة سوف یتم تشكیل فریق حول نعام موشي هانو. إن هانوهو مخضرم في التجارة بالعمالت. خالل عدة سنوات قاد مركز االتصال

 المسمى بــ ESN Global Media ، الذي یدیر العالمة التجاریة “Alvexo” ، التي أنشئت في عام 2016. كان یرغب  نعام موشي هانو

 تطویر ESN  من خالل خلق العالمات التجاریة الجدیدة للنقد االجنبى. في عام 2011  انضم إلى شلومي أمسال وأدیر أهاروني.وقد أسسوا معا

 النیتوترید (Netotrade ) كملكیة الشركة یكون هم الثالث المساهمین المساوین لها وهي شركة  "تـراید نیتو" (Trade Neto).و لكن من

 خالل اعطاء الشركة اسًما مماثًال لموقعها على الویب ، فإنهم تخاطروا في البدایة باكتشافهم. وصححوا بسرعة هذا خطأ المبتدئین وأعیدوا تسمیة

.( Trade 246) "246  الشركة الخاصة بهم  إلى " التجارة 

 

 

 

 

http://www.info-clipper.com/en/company/israel/trade-246-ltd.ildaqi7k1.html


 مقر   ECN Global Media و  Trade 246 في مدینة مامات غان

 

مع وأیضا غان. رمات مدینة في الماس تجار حي في ، 5 رقم شهام شارع المكان: نفس في ESN Global Media و Trade 246 مكاتب                           تقع

الضریبي المالذ بــ المسمى المناطق في وذلك اإلستثماریة األغراض ذات الشركات من یحصى ال عدد بإنشاء الشركاء سیقوم الزمن                     مرور

في NTGX و بلیز، في Netotrade Gloabl Investment موقع مثل: جدیدة تجاریة مواقع إلنشاء أو والسلطات الضحایا من                    لالختباء

 أنغیال  و Silver Group Ltd  في  فانواتو (وتكون هذه الشركة صاحبة موقع TradeTime ، والذي یشتهر بسوء سمعته على اإلنترنت) ...

  

 

 

 

 ال تترك اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة التي ینشرها ESN Global Media باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعبریة والعربیة مجاًال للشك فیما

 یتعلق بطبیعة األنشطة المقترحة

 

 "الفریق الفرنسي"المؤثر  و"المكتب العربي" الممیز بكفاءة عالیة

 یتوسع حجم الفریق. وقد وظف أدیر أخاه الصغیر درور. یستجلب ESN موظفین جدد لتشكیل فرق مجمعة على اساس  لغات العمل. تم تعیین

 ختام مصارفا في عام 2011 "لجذب" المرشحین الناطقین باللغة العربیة ، ومعظمهم من الفلسطینیین وذلك بهدف لتركیز العمل على الدول

 العربیة. وفي عام 2012  انضمت إلى ختام مصارف ألكسندرا برودنیك وجولي بار ، وهما إسرائیلیتان من أصل بلغاري  اصبحتا المسؤولتین

 عن توظیف المرشحین الناطقین باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة.

https://www.allfxbrokers.com/netotrade-global-investment-ltd
https://www.vfsc.vu/wp-content/uploads/2015/12/List-of-Licensees-under-Dealers-in-Securities-Licensing-Act-CAP-70-20.03.20171.pdf


 

 

 بعض أعضاء الفریق الناطق بالعربیة

  

االجتماعیة. الشبكات في ماتوك لیور باسم أیًضا المعروف ، ماتوك إیلي لیور وخاصة ، اإلسرائیلیین الفرنسیین بوصول الفرنسي الفریق                     توسع

لــ عارض دور بحماس یمثل وبدأ ، باریس لمدینة العشرین المقاطعة في ولد بأنه علمًا ، دوفین باریس جامعت كخریج األخیر هذا                        وتظاهر

إرسال تم ما سرعان التجاریة . المعارض في Alvexo التجاریة العالمة وتمدیح بتمجید تكلیفه تم الذي ، كاسیل جولیان مزیف اسم تحت VPR                      

وهي ،Playtech شركة في السابقة الموظفة ، Bat El Azerad األزیراد بات تعیین تم وقد التجاریة. المعارض في الموقع لتمثیل                      معتوق

 شركة ألعاب القمار على األنترنیت متعددة الجنسیات من أصل أسرائیلي  وأصبحت  تتجلى  مهمتها في تعلیم وتدریب الموظفین الشباب الجدد..

 



 

        لیور إیلي ماتوك  المعروف أیًضا باسم لور ماتوك  وباسم جولیان كاسیل في الشبكات االجتماعیة.

 

 تشریعات قبرص  والمسؤولیة عن النفقات المنخفضة

 منذ عام 2013 ، جلبت هذه االستثمارات بالفعل الكثیر من المال. یتم إدخال رأس المال في حسابات مجموعة Alvexo-Netotrade. وفقا لتقییم

 الودائع ، فصبح الغالف الجوي بهیجًا على نحو متزاید. یقرر الرؤساء نقل إحدى العالماتین التجاریتین المسجلتین باسمهم إلى االتحاد األوروبي

VPR"                       من أجل "شراء" النزاهة. یصل  شلومي أمسالم  إلى لیماسول عاصمة الفوركس القبرصیة. وقام بإنشاء المشروع المشترك 

 Safe Financial Group Ltd" وحصل بنجاح على  الت  رخیص لممارسة النشاط أصدرته له شرطة البورصة القبرصیة Cysec. یكون معظم

 موظفو Cysec من تجار العمالت السابقین أو المستقبلیین الذین یوزعون  بسخاء متزاید هذا الترخیص السحري بهدف وحید وهو جذب هذا

 النشاط السام إلى جزیرة قبرص.

 

 



 

 

"VPR Safe Financial Group" صفحة من مستندات اللجنة القبرصیة المعنیة في األسواق المالیة مكرسة لمجموعة 

الشركة رأسمال من ٪82 إیداع على األخیر هذا ووافق التجاریة األعمال في باالستثمار البناء صناعة في أمواله كسب محلي مقاول اقتناع تم                        وقد

للفرع مدیًرا أهاروني أدیر تعیین تم متساویة. بأجزاء الرأسمال من المتبقیة ٪18 نسبة أمسلم شلومي و هانو نعام من كل وأضاف                       الجدیدة.

ساكسو مقر سابقًا استضاف والذي ، لیماسول مدینة في Center KPMG بــ المسمى المبنى في الجدید الفریق استقر وقد الشركة. لهذه                       القبرصي

بدأ الروسیة. السوق إلى والموجه Tradernet بــ والمسمى فیه المشكوك األجنبیة العمالت تداول موقع إلى باإلضافة (Saxo Banque)                    بنك

الخارجیة Bnology شركة التسویق إدارة تولت إسرائیل. من بالعربیة الناطقین المرشحین وبجذب محلیًا الجدد الموظفین باختیار االتصال                   مركز

ربما ، France Safe Media اسم تحت لها فرعًا قریًبا الشركة هذه تؤسس وسوف أمیلة. امرأة تدیرها التي كونغ، هونغ في                       المسجلة

 یتم ذلك بهدف شراء المواد الدعائیة في هذا البلد.

 

 



 

       Center  KPMG  في لیماسول الذي یقع مقر VPR Safe Financial Group ومقر Alvexo أیضًا

 

 الحیاة الجمیلة للموظفین من صناعة الفوركس

القائمة في Netotrade ادراج إن خالله. الضحایا أموال تدفق یبدأ الذي Alvexo-Netotrade لمجموعة الذهبي العصر بدایة هي                   هذه

، الفرنسیة السلطات قبل من أبًدا netotrade.fr حظر یتم فلن ذلك على عالوة شیئا. یغیر ال (AMF) الفرنسیة المالیة األسواق سلطة لـــ                        السوداء

األخطاء بعض Alvexo شركة أرتكبت والالمباالة القناعة هذه وخالل به. واالقرار الطلب هذا مثل في بالنظر العلیا باریس محكمة تقوم ال                       طالما

 التي قد تسمح ألحد ضحایا Netotrade الفرنسیین بربط الموقعین.

 وأعتاد مدراء المجموعة على مكافأة أفضل "مستشاریهم المالیین" من خالل تقدیم لهم هدیة ساعة رولكسالتي تعتبر شعار الشخص المغرور

 بنفسه. یقف موظف الشهر لتصویره وهو فخور بزینته،،، یتم استبدال وجه لیوناردو دي كابریو بوجهه في صورة  ذئب  وول ستریت  - الفیلم

 األكثر إعجابًا لموظفي صناعة الفوركس.

 



 

 یتلقى في  ESN  موظف الشهر لقب "ذئب وول ستریت" ویستلم ساعة رولیكس كجائزة له

صغیرة بعربات سفاري : مثل لضحایاهم یسببونه الذي الشر ینسون الموظفین لجعل التوالي على للطاقم تدریبیة ولقاءات حفالت ESN                     ینظم

وصواني ... البوریم عید بمناسبة تنكریة بازیاء واالحتفاالت ، أبیب تل في أمارة سقف على كوكتیل ، الزورق یوم ، الكثبان في الدولیب                         تجرها

 وأطباق بالسوشي والفطائر والمعجنات األخرى  - كل هذه یجب أن  تساعد أن یبقى الموظفون في حالة النشوة األبدّیة.

 

 

 واحدة من الحفالت التي نظمها ESN بمناسبة عید البوریم الیهودي



 

 سدیم من الشركات الخارجیة   وغیر الشفافة

 الغیوم في األفق حتى عام 2016 م عندما تم نشر الملفات من بانما في 3 أبریل 2016 م. إن نشر جمیع الوثائق في األنترنیت من قبل شركة

 المحاماة موساك فونسیكا یبرز اسمي  شلومي أمسالم  و نعام موشي هانو . وقد أنشأ  معا شركتین استثماریتین لغرض استثماري وهما:

 NT Global Investment Consulting و NTG ، المسجلتین في أنغیال ، وهي مستعمرة إنجلیزیة سابقة ومالذ ضریبي سیئ السمعة الذي ال

 توفر التعاون لــ NT و NetoTrade. وقد أصبحا قلقین من هذا الوضع فباشرا بتحریك ونقل أعمالهما إلى مناطق تطبق فیها قوانین أخرى.

 

 

 نعام موشي هانو وشلومي أمسالم اللذان كشف اسمیهما في الملفات من بانما

 وفي فرنسا أیضا  أصبح زعماء المجموعة  مضاءین للغایة. في  یوم التاسع من شهر نوفمبر / تشرین الثاني 2016م  ترك شلومي أمسال إدارة

 فرانس سیف میدیا (France Safe Media) وسلمها لــ یائیل كلینمان وهي محامیة إسرائیلیة تقیم في مدینة لیماسول ، وعینت من قبل

 VPR Safe Financial في هذا المنصب في أوائل عام 2016. قبل نشر هذا المقال ببضعة أیام  تم تعیین لیور إیلي ماتوك ، المعروف أیًضا

 باسم جولیان كاسیل  مدیر France Safe Media  وحل محل یائیل كلینمان  .یهدف هذا القرار أن تبدأ الشركة رسمیا بـ "تطویر استراتیجیة

 أعمالها".  وقد حل  ماتوك هذا المنصب  وتخلى عن أي مكافأة.

 

 



 

Alvexo-Netotrade  الشركات البحریة والبریة المختلفة لمجموعة                                              

 

 وعلى الرغم من هذه التغییرات المحدودة نوًعا ما  أدرك قادة مجموعة Alvexo-Netotrade أنهم في الواقع معرضون لخطر ضئیل من

 التسرب الهائل للمعلومات من الملفات المكشوفة في بانما. وتمكنوا من االستمرار في التطویر بإنشاء TradeTime في عام 2017 الذي یمثل

 وسیط وسمسارصرف عملة أجنبیة مخصص في المقام األول في التعامل مع العالم العربي  ومرخص له بالعمل في فانواتو من خالل

 Capital Process Ltd و Silver Group Ltd أیضًا.

 في الغالب  قد یستمر المساهمون الثالثة في االعتقاد بأنهم في األمن ألن المعلومات األكثر إثارة للقلق لم یتم الكشف عنها. بالنسبة  للبنیة التحتیة

.Triple B و Leverates :شركتین توفران السیولة وهما Alvexo لتقنیة المعلومات  تستخدم 

 

 

 

  



 

 من هو مزود السیولة لــ Alvexo - هل یكون ذلك تریبل بي جروب كوربوریشن؟

Leverates هؤالء هم المتعاقدون من الباطن الذین ینفذون أوامر زبائنهم دون أن یدركون ذلك. إن الشركة  اإلسرائیلیة القبرصیة المسمى بــ 

 معروفة جیدًا. لدیها متجر في مدینة لیماسول. ولكن  لیس هو الحال مع Triple B Group Corporation. من المستحیل معرفة أین یقع مقرهذه

 الشركة. یمكن أن یكون منطقیًا بأنه یجري الحدیث عن شركة مسجلة في بانما – وهي شركة  Triple B Group Corporation ، التي تأسست

 في عام 2013 ویدیرها أمالء بارزین .

 

 

 

 

 

 



 

 مدراء شركة Triple b Group Corporation األمالء

وایاند ألبیرتو كارلوس : وهم الوهمیة الشركات بآالف ترتبط أسمائهم ألن بانما من الناشرة الملفات من منحوسة بصورة معروفون جمیعهم                      إن

الذي غراسیا دي مونتیرو إنریكي فرناندو وهو منهم األخصب أو ، دوك ال كامبرا مانویل وریكاردو ، ساالزار جیفارا وكریستینو ،                       أورتیز

 أعطى هویته لما یقرب من 880 5 شركة بانمیة.

أجنبیة عمالت صراف وسیط - Alvexo زبائن طلبات أن ذلك فیعني ، Alvexo لشركة الباطن من المتعاقد هي البانمیة الشركة هذه تكون                        اذا

لماذا األشكال. من شكل بأي علیها السیطرة یمكن وال عنها معلومات أیه توجد ال وهمیة شركة إلى إرسالها یتم - األوروبي االتحاد في                         الواقع

Triple B Group لشركة الفعلیون المالكون هل الواقع في الشفاف؟ غیر الباطن من المقاول هذا مثل                  استخدام

المفقودة االستثمارات استرجاع بصمت لهم یسمح أن شأنه من هذا Alvexo-Netotrade؟ مجموعة أصحاب نفس لیسوا Corporation                

 من قبل زبائنهم.

VPR شركة من مایو شهر أوائل في BROKER DEFENSE طلب Netotradeو Alvexo بین لالرتباطات                ونظًرا

القبرصیة الشركة تزعم والتي ، مزاعمنا VPR یطعن ذلك على ردا .Netotrade ضحایا خسائر بتعویض Secure Financial Services                  

 بأنها تقدمت بتهمة التشهیر ضدنا أمام محكمة باریس العلیا.

 

 

 مقال كتبه نیكوال غایاردو / Nicolas Gaiardo/ لتاریخ 1/6/2018 م

 

 


