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 ملخص

المبتدئين. جميع خدمات جيمر اآللية سهلة  من التجار من ذوي الخبرة  الىللجميع،  آلي (  ستكون منصة لتداول العمالت المشفره بشكل Gimmer)جيمر 

 .ون في االستفادة من العمالت المشفرهاالستخدام وشفافة وآمنة. هدف جيمر على المدى الطويل هو أن تكون الوجهة رقم واحد لألشخاص الذين يرغب

 

 حل المشكلة
النمو وسوق  ، سريعة24/7اج إلى فهم تعقيدات التداول والتعقيدات من . تحتاول واالستثمار في العمالت المشفره يمكن أن يكون مضيعة للوقت ومعقدالتد

لخاصة بك. انها ليست حالة "اجلس وانسى"، مما يعني الصفقات ا التداول، تحتاج إلى أن تراقب باستمرار العمالت المشفره شديد التقلب. لتكون ناجحا في

 لعدد كبير من المستثمرين المحتملين. تداول العمالت المشفره ال يمكن الوصول إليه

 

معا. انها سهلة  ونعلمون ويتتبادليحيث يتفاعل المستخدمين و تم انشاء جيمر كمنصة لتداول العمالت المشفره بشكل آلي قائم على الجمهورالسبب  لهذا 

 االستخدام ويمكن الوصول إليها لجميع أنواع العمالء.

 

استراتيجيات التداول الخاصة بهم لمستخدمين ر الواجهة. يمكنهم تأجي لنقر على وا رعة بوت التداول باستخدام المؤشربس يمكن للتجار ذوي الخبرة تعيين

 ساعدة المجتمع.وهذا يساعد ب توليد دخل إضافي و يبوت،الآخرين عبر متجر 

 

تجار من ذوي الخبرة. اختر من الدفع أوال بأول أو تي بنيت من قبل ارية الجاهزة الحلول بوت التجئين االختيار من بين مجموعة من يمكن للمستخدمين المبتد

 .مثالية لمن يريد أن يستثمر في سوق العمالت المشفره البرمجة، مما يجعل جيمر في حلول مجانية. ليست هناك حاجة ألي خبرة تجارية سابقة أو مهارات

 

 السوق

، وأخرى جديدة يتم إنشاؤها كل عمله مشفره  1200م. مع أكثر من في جميع أنحاء العال شفرهمليون شخص يتداولون العمالت الم 26هناك ما يقدر بنحو 

. للعثور على هذه المعلومات، هناك الكثير من البحوث التي يجب القيام بها، والتي تستهلك أيضا وقتا ثمينا. ينراجتمجميع اله تعلمييوم، وهناك الكثير ل

 مليار دوالر. 440يزيد عن  للسوق إجمالي مليار دوالر، مع سقف 11دة وتتجاوز أحجام التداول اليومية عا

 

. جديد كليا من التجار ومجال مزدهر، فضال عن خلق منزل جديد لرسم في مجتمع ن  في العمالت المشفره رياجتمال  من ذب انتباه القطاع الحاليهدفنا هو ج

الخبرة  يرغبون في إنشاء استراتيجيات تداول آلي خاصة بهم و يقوموا من ذوي  اجرين الجددتمالوكذلك ء التجار الجدد مع  خبرتهم القليله وسيكون هؤال

 .ون عمله رمزيه قابلة للتداولكسبيوبالتالي  بتأجيرها

 

 التحقق من صحة المنتج في وقت مبكر + خارطة الطريق

ة مع أفضل اجرتملبوت ل 7170 مستخدم نشط قاموا ب انشاء 800كثر من بيرا. أوحقق نجاحا ك 2017تم إطالق النسخة التجريبية في وقت مبكر من عام 

للمستخدمين  وتطوير منصة أساسية وإضافة طرق جديدة االساسيه. وتهدف خارطة الطريق  إلى استخدام معرفتنا لعملة٪  و نمو في ا87أداء  وبعائد  + 

وتأجير البوت وكذلك ميزة ( وبيع األصول في آن واحد للربح من الفرق في السعر هي شراءو (Arbitrageمثل المراجحه) )لتداول  العمالت المشفره ، 

 المتوقع كثيرا. نسخ التاجر

 

 استخدام الرمز المميز
،  اآلليبوتات التداول  لشحن   GMR وتستخدم رموز. وضعته حكومة جبل طارق الذي فقا لتشريع القانون ويخضع (، الصادر GMR)رمز جيمر 

تكافأ  GMRوتخصيص االستراتيجيات مع المؤشرات، أزواج عمالت متعددة وامنه و تأجيراستراتيجيات التداول بالبوت من المستخدمين اآلخرين. أيضا 

 GMR جيمر. رموز نظام ه في المقبول ههو طريقة الدفع الوحيد GMRوتحفز العمالء من خالل مختلف االليات االجتماعية و الخطط التي تفيد المجتمع. 

.اول على منصات العمالت المشفرهدستكون قابلة للت
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 بنية الرمز المميز

 (GMR)مرج 110000000 ض:وعرمالحد األقصى ال

 (GMR)مرج 15000000: المتوفر في مرحلة قبل البيع

 (( )باإلضافة إلى أي رموزلم يتم بيعها في مرحلة قبل البيعGMR)مرج 85000000: العام للرمز المميز  بيعالمتوفر في ال

 رإيث 4800: اقل سقف

 رإيث 35000: اعلى سقف

 

 (GMR)مرج 10000000: لفريق واالحتياطياتوللمستشارين ول لمكافئاتالحد األقصى ل

زائد  ارها )الرموز المباعهدالتي تم اصمر ٪ من كمية رموز ج10العمل   ما يعادل  فريقلواالحتياطيات ولمستشارين ة جمر التي تم إنشاؤها للمكافئات ولكمي

 ن مجموع الرموز الصادرة.٪ م6فريق: + ال٪ من مجموع الرموز الصادرة. المستشارين واالحتياطيات و4: + المكافأة  المعروضه(. المكافئات

 

 يث(إيثر )إ: المقبولة العمالت المشفره

 ة المطبقة(مر )باإلضافة إلى المكافأج 2500=  رإيث 1: سعر الصرف

 

 رإيث 30: الحد األدنى للصفقات

 رإيث 0.1 :الحد األدنى من الصفقات في البيع العام

 

 هيكل مكافأة الرمز المميز

 مكافأة مرحلة قبل البيع

٪ 40ون على + حصولر وما فوق يإيث 3000المساهمات من  جمر مكافأة.  رموز٪  من 30ون على + لحصر سيإيث 2999و  رإيث 300المساهمات بين  

 .مر مكافأةمن رموز ج

 رمز المميز لل العام بيعفي ال مكافأة ال

 يتم التوصل إلى أقصى سقف.٪ كل أسبوع حتى ينتهي البيع أو 5٪، والتي سوف تنخفض بنسبة 20سنقوم بفتح بيع الرمز المميز العام مع مكافأة 

 

 على جميع المساهمات جمر رموزكافأة من ٪ م20+  سبوع  االول األ

 على جميع المساهماتمن رموز جمر ٪ مكافأة 15األسبوع الثاني + 

 على جميع المساهماتمن رموز جمر ٪ مكافأة 10+  3األسبوعالثالث  

 ٪ مكافأة غمر الرموز على جميع المساهمات5+  4أسبوع  

 

 تواريخ بيع الرموز المميزة

 2018يناير  17 :تبدأ مرحلة قبل البيع

 أو عندما يتم التوصل إلى السقف المطلوب في مرحلة قبل البيع 2018يناير  31: تنتهي مرحلة قبل البيع

 

 2018فبراير  1: يبدأ العامالبيع 

 أو عند بلوغ الحد األقصى 2018فبراير  28: ينتهي البيع العام

 

 GMRإصدار رموز 

. وستظهر 2018فبراير  1ي ف لمرحلة قبل البيع GMRصدار رموز حيث يتم تأكيد كل معاملة. سيتم إ 2018فبراير  1من  GMRسيتم إصدار رموز 

 .2018فبراير  28في  للتداول حتى يتم إغالق البيع لن تكون قابلة GMRولكن رموز  ERC20في محفظتك  GMRرموز 

 

 كلمة الختام

 في متناول الجميع. ويتكون الفريق من أصحاب المشاريع المؤكدة، والمطورين من ذويسهلة و مالت المشفره الع في  التجارة يهدف فريق جيمر إلى جعل

 ة.اجرتمالن والماليين وخبراء من قبل الخبراء القانونيي الخبرة والمصممين وجميعهم مدعومين

 www.gimmer.netتعلم المزيد عن جيمر في 

  https://token.gimmer.net/assets/docs/gimmer-wp-en.pdfفي:  قراءة ورقة العمل كاملة 

 team@gimmer.netترغب في الحصول على اتصال؟ يمكنك الوصول إلى الفريق على العنوان التالي: 


