إنضم إلى إقتصاد األعمال المستقلة ،وكن جز ًءا
من حركتنا للتداول الخورازمي

عرض المشكلة

األهداف

نجح التجار الخوارزميون في زعزعة األسواق المالية  ،مع
اعتماد واسع النطاق لألتمتة عبر جميع أدوات التداول.تم
استبدال تجار التجزئة التقليديين بأنظمة متخصصة ،حيث
أصبح المستثمر المتوسط محجوبا بسبب نقص خبرته في
مجال الحوسبة.

مع  ، GSTAR.AIنهدف إلى توفير القدرة على التداول
الخوارزمي للناس ،من خالل تمكينهم من التداول ندًا لند مع
المحترفين في المجال .نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير نظام
إيكولوجي سهل االستخدام مدعم بأحدث التقنيات.

ماهو GSTAR.AI؟
نظام بيئي من أنظمة التداول اآللي التي ينشئها المستخدم ،مدعوم بالذكاء االصطناعي إلستخدام ذكاء السرب.
نظامنا االيكولوجي سيسمح للمتداولين بنشر أفكار التداول باللغة اإلنجليزية دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
يسمح  GSTAR.AIألصحاب استراتيجيات التداول الفعالة باستثمار مهاراتهم وتحويلها إلى أموال ،ويوفر ألولئك الذين ليست
لديهم إستراتجيات إختيار أفكار التداول اآللي المفضلة.

معالجة طبيعية للغة
تم ّكن المتداولين من إنشاء أنظمة
تداول آلية التشغيل فقط عن طريق
إدخال جملة بسيطة باللغة
اإلنجليزية.

االستمثال وإختبار المتانة
سيقدم محرك الذكاء االصطناعي
الخاص بنا التوصيات ،وسيقوم
بتجربتها على تقلبات األسعار
الغريبة ،وفي النهاية سيحسب
مقدار متانة هذه التوصيات.

سوق نشط لتبادل األفكار
إكسب المال عن طريق
اإلستراتجيات المربحة ،أو إستخدم
المعرفة والخبرة الخاصة
بالمتداولين الناجحين.

'التطور الجيني' لالستراتيجيات
ّ
عزز إستراتيجيات التداول
باستخدام تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي الخاصة بنا لزيادة
القوة الربحية.

نموذج اإليرادات:
يحصل المستخدمون على  ٪08من عائدات بيع أنظمة التداول وترخيصها وتعيينها  ،ونستخدم الباقي على النحو التالي:

10%

عموالت اإلحالة

 %7تكاليف التشغيل اليومية

%2

مخطط حوافز الموظفين

%1

تبرع لألعمال الخيرية

معالم التمويل:

كن جز ًءا من مستقبل التداول
إخالء مسؤولية عام :نظام  GSTARااليكولوجي هو عبارة عن أدوات تداول مصممة لتنفيذ استراتيجيات التداول آليًا .حيث أنهم ال يضمنون األرباح ،وال يحمون رأس المال الخاص بك .قد تفقد رأس المال
الخاص بك في أسوأ األحوال أوأكثر من ذلك .يرجى تحري التقصي الالزم و التقييم والعناية الواجبتين قبل استخدام أي من أدوات التداول الخاصة بنا.

