






LDN GLOBAL MARKETS

(FSA Regulated), a world leader in financial services 
and multi awarded broker is the financial broker 
arm of the LDN Group that is specialized in finan-
cial services with the Fintech being the main 
component of the Group’s DNA.

Behind the regulated forex broker, there is the 
backbone which is the financial technology sister 
company LDN Fintech (www.ldnfintech.com )
, specialized in all trading, risk management, AI, machine 
learning, custom software and algos development for 
professional institutions such as Banks, Hedge 
Funds, Forex brokers and professional traders.

With the abundance of Forex brokers in the market, 
traders are spoilt for choice to decide on the best 
cost of trade and best returns on their investment, 
this is where LDN Global Markets strives to stand 
out by going the distance to offer our clients direct 

access to inter-bank deep pools of FIRM liquidity, 
tight spreads, fast and quality execution, and 
exceptional customer service. With our matching 
engines and data centers globally (LD4, Ty3, NY3, 
SG1) we can guarantee the lowest spreads and 
unmatched executions with low latency (9 to 12 
milliseconds for the cross-connection).

FOLLOWING WHAT WE DISCUSSED, I DID JOT 
DOWN FEW POINTS ABOUT OUR SERVICES 
FOR PROFESSIONALS AND ACTIVE TRADERS, 
NEW TRADERS AND MONEY MANAGERS ARE 
BASED ON THE FOLLOWING MAIN PRINCI-
PLES:
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Our trading model provides clients with transpar-
ent execution and very competitive multi-bank 
bid/offer spreads where you can get spreads as 
low as 0.1. We are constantly investing in technolo-
gy and building strong relationships with the most 
reliable banks and liquidity providers to present 
our wide clients base with the best possible 
trading conditions in today’s financial services and 
trading markets all by leveraging the good relation-
ship we built over the years with our Prime Liquidity 
providers.

LOWEST
SPREADS



Orders are executed instantly without being 
passed through any third party or dealing desk. 
This execution type guarantees all trades will 
never experience delays, partial-fills, re-quotes or 
any kind of manipulation. Dedicated connection to 
our liquidity providers ensures the lowest latency 
and fastest possible trade execution for our 
clients.
Our trading model eliminates conflicts of interest 
inherent in some other dealing desk platforms. We 
do not take positions against our clients; we fill 
client’s orders from the best bid/offer prices availa-
ble to us from our liquidity providers with 100% 
access to real market conditions.

FAST
EXECUTION,
NO RE-QUOTES



LDN Global Markets trading environment has been 
created with traders in mind as no forex trading 
strategies are restricted. Our leading trading condi-
tions allow our clients to maximize markets by 
allowing Hedging, Scalping and use of automated 
trading EA’s.

NO TRADING
RESTRICTIONS



LDN Global Markets offers its clients interest free 
accounts according to their religious beliefs or for 
clients who use trading systems that do not take 
into account the impact of Swaps. These Swap 
Free/Roll Over fee free accounts are termed as 
‘Islamic Accounts’ and when trading on the 
swap-free account with any currency pair, a trader 
does not gain or lose any amount regardless of the 
position volume. Even keeping the trade open for a 
long time (T&C apply), a trader can be sure that 
only the exchange rate will affect the trade 
outcome.

SWAP FREE
ACCOUNTS
(ISLAMIC)



At LDN Global Markets we understand that not all 
new traders are ready to take huge risk with their 
investment, and hence we offer our clients to start 
trading with as little as $100 by utilizing our bronze 
account upon request. In fact, this facility is even 
used by many of our prospective clients to check 
our trading conditions before investing bigger sum.

MINIMUM
DEPOSIT

Low Risk



Free personalized Training from awarded and 
highly recognized Trading Professors and mentors
At LDN Global Markets we understand that every 
trader is unique and as per this philosophy, we 
tend to offer various kinds of training solutions as 
per client’s needs.
We provide special one-to-one training, seminars, 
and regular webinars for a large number of clients 
so as to make our clients better understands the 
markets fully and to maximize their profits on their 
investment.

EDUCATION



CONFIDENTIALITY

LDN Global Markets maintains appropriate 
controls and monitors the transfer of confiden-
tial and sensitive client information within and 
outside the Company on a need-to-know 
basis. LDN Global Markets does not deliberate-
ly disclose client information unless this is 
upon request of the client, or as required to do 
so by law.



LDN Global Markets strives to offer you the best 
possible customer service and support. Our multilin-
gual team of professionals has a significant 
amount of experience within the forex industry, so 
they understand what traders want and need. You 
can trade with confidence knowing that the LDN 
Global Markets team will always be there to help 
you.
Professionalism, experience and practical knowl-
edge in financial and currency markets are what 
makes our employees the best guarantee of excep-
tionally sound professional decisions, which in term 
can help to maximize our clients trading experi-
ence with us.

BEST
CUSTOMER
SERVICE



LDN Global Markets value its trusted partners as 
much as we value our clients, which is why we are 
happy to offer a very solid and profitable partner-
ship program, the existing packages are a rebate 
of $3, $8 or $15 per traded lot from your referred 
clients. Also, worth mentioning that we can twist 
the rebate plan if the partner has a special request 
and we see there is a growing potential in the 
business case and the clients base (deposits, 
volume, assets traded).

Will be great to schedule a call and discuss further 
your requested rebate plan and estimated number 
of clients, deposits, and volume.
Last, we would kind you ask you to visit our social 
media pages below and we look forward to receiv-
ing your feedback and requests.
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ــدر  ــن بقــدر مــا نُق ــركائها الموثوقي ــدر LDN Global Markets ُش تُق

عمالئنــا ، ولهــذا الســبب يســعدنا تقديــم برنامــج شــراكة قــوي ومربــح 

ــة 3  ــم بقيم ــن خص ــارة ع ــا عب ــه حالي ــارات المتاح ــة ، واالختي للغاي

دوالرات أو 8 دوالرات أو 15 دوالرًا لــكل لــوت يتــم تداولــه مــن العمــالء 

المحالين.

 و الجديــر بالذكــر أيًضــا إلــى أنــه يمكننــا تعديــل خطــة الشــراكه إذا كان 

ــي  ــدة ف ــات متزاي ــاك إمكان ــرى أن هن ــاص ون ــب خ ــريك طل ــدى الش ل

ــول  ــم ، األص ــع ، الحج ــالء (الودائ ــدة العم ــدوى وقاع ــة الج دراس

المتداولة).

ــم  ــة الخص ــة خط ــة ومناقش ــيق مكالم ــع تنس ــن الرائ ــيكون م س

المطلوبة والعدد المقدر للعمالء واإليداعات والحجم.

التواصــل  وســائل  زيــارة صفحــات  منــك  نطلــب  أن  نــود   ، أخيــًرا 

االجتماعي أدناه ونتطلع إلى تلقي مالحظاتك وطلباتك.



تســعى LDN Global Markets جاهــدة لتقديــم أفضــل خدمــة 

ودعــم للعمــالء. يتمتــع فريــق المحترفيــن متعــدد اللغــات لدينــا بقــدر 

كبيــر مــن الخبــرة فــي مجــال الفوركــس ، لذلــك فهــم يفهمــون مــا 

ــع  ــة م ــداول بثق ــك الت ــه. يمكن ــون إلي ــون ويحتاج ــده المتداول يري

 LDN مــن  العالميــة  األســواق  فريــق  أن  العلــم 

سيكون متواجًدا دائًما لمساعدتك.

االحتــراف والخبــرة والمعرفــة العمليــة فــي األســواق الماليــة 

وأســواق العمــالت هــي مــا يجعــل موظفينــا أفضــل ضمــان للقــرارات 

المهنيــة الســليمة بشــكل اســتثنائي ، والتــي يمكــن أن تســاعد فــي 

زيادة تجربة عمالئنا في التداول معنا.

أفضـل
خدمــة

عمـــالء



السـر ية

تحتفــظ LDN Global Markets بضوابــط مناســبة وتراقــب نقــل 

ــا  ــركة وخارجه ــل الش ــة داخ ــرية والحساس ــل الس ــات العمي معلوم

 LDN Global Markets علــى أســاس الحاجة إلى المعرفــة. ال تفصــح

ــاًء علــى طلــب  ــك بن ــم يكــن ذل عــن معلومــات العميــل عمــًدا مــا ل

العميل ، أو وفًقا لما يقتضيه القانون.



تدريــب شــخصي مجانــي مــن أســاتذة التــداول و المستشــارين الحائزيــن 

على جوائز ومعترف بهم.

نعلــم جيــدا فــي LDN Global Markets أن كل متــداول فريــد مــن 

نوعــه ووفًقــا لهــذا ، نميــل إلــى تقديــم أنــواع مختلفــة مــن حلــول 

التدريب وفًقا الحتياجات العميل.

نحــن نقــدم تدريًبــا فرديـًـا خاًصــا ونــدوات عبــر اإلنترنــت لعــدد كبيــر مــن 

العمــالء لجعــل عمالئنــا يفهمــون األســواق بشــكل أفضــل وتحقيــق 

األرباح من استثماراتهم.

التعليم



فــي LDN Global Markets ، نــدرك أنــه ليــس كل المتداوليــن الجدد 

ــتثماراتهم ،  ــالل اس ــن خ ــرة م ــر كبي ــل مخاط ــتعداد لتحم ــى اس عل

دوالر   100 مــن  التــداول  بــدء  لعمالئنــا  نقــدم  فإننــا  وبالتالــي 

ــع ،  ــي الواق ــب. ف ــد الطل ــزي عن ــابنا البرون ــتخدام حس ــالل اس ــن خ م

ــا  ــن عمالئن ــد م ــل العدي ــن قب ــهيالت م ــذه التس ــتخدام ه ــم اس يت

المحتمليــن للتحقــق مــن ظــروف التــداول الخاصــة بنــا قبــل اســتثمار 

مبلغ أكبر.

الحد األدنى
لإليـــداع

أقل نسبۀ خطر



تقــدم LDN Global Markets لعمالئهــا حســابات بــدون فوائــد 

وفًقــا لمعتقداتهــم الدينيــة أو للعمــالء الذيــن يســتخدمون أنظمــة 

ــذه  ــى ه ــق عل ــات. يُطل ــر المقايض ــار تأثي ــي االعتب ــذ ف ــداول ال تأخ ت

الحســابات (الحســابات الخاليــة مــن رســوم التبييــت / التجديــد الخالــي 

مــن الرســوم "حســابات إســالمية" ) وعنــد التــداول علــى حســاب خالــي 

مــن المبادلــة مــع أي زوج عمــالت ، ال يكســب المتــداول أو يخســر أي 

ــة  ــاء الصفق ــع إبق ــى م ــز. حت ــم المرك ــن حج ــر ع ــض النظ ــغ بغ مبل

مفتوحــة لفتــرة طويلــة (تطبــق الشــروط واألحــكام) ، يمكــن 

للمتــداول التأكــد مــن أن ســعر الصــرف فقــط هــو الــذي ســيؤثر علــى 

نتيجة التجارة.

الحسـابات
المجـــانية

(اإلسالميــة)



تــم إنشــاء بيئة تــداول LDN Global Markets  بوضع المتداولين في 

االعتبــار بعــدم تقييــد اســتراتيجيات تــداول العمــالت األجنبيــة. تســمح 

ظــروف التــداول الرائــدة لعمالئنــا األســتفادة مــن األســواق مــن خــالل 

السماح بالتحوط ، والسكالبينج ، واستخدام التداول اآللي.

ال توجد قيود
على التداول



ــرف  ــالل أي ط ــن خ ــا م ــور دون تمريره ــى الف ــر عل ــذ األوام ــم تنفي يت

ثالــث أو مكتــب التعامــل و يضمــن هــذا النــوع مــن التنفيــذ أن جميــع 

التــداوالت لــن تواجــه أي تأخيــر أو مــلء جزئــي أو إعــادة تســعير أو أي 

نــوع مــن التالعــب كمــا يضمــن االتصــال المخصــص بمــزودي الســيولة 

لدينا أقل زمن انتقال وأسرع تنفيذ تداول ممكن لعمالئنا.

ال يوجــد فــى نمــوذج التــداول الخــاص بنــا تضــارب المصالــح المتأصــل 

ــذ  ــا ال نتخ ــى انن ــرى. بمعن ــداول األخ ــب الت ــات مكات ــض منص ــي بع ف

مواقــف ضــد عمالئنــا. بالعكــس نحــن نلبــي طلبــات العميــل مــن أفضل 

أســعار العــروض المتاحــة لنــا مــن مــزودي الســيولة مــع الوصــول الى 

نسبة ٪100 من ظروف السوق الحقيقية.

تنفيذ سريع ،
ال إعادة تسعير



ــًذا شــفاًفا وفــروق  ــا للعمــالء تنفي ــداول الخــاص بن يوفــر نمــوذج الت

ــث  ــوك حي ــدد البن ــرض متع ــرض / ع ــن ع ــة بي ــية للغاي ــعار تنافس أس

يمكنــك الحصــول علــى فــروق أســعار منخفضــة تصــل إلــى 0.1. 

ــة مــع  ــي عالقــة قوي ــا ونبن نحــن نســتثمر باســتمرار فــي التكنولوجي

البنــوك األكثــر موثوقيــة ومــزودي الســيولة لتقديــم قاعــدة عمالئنــا 

ــة  ــات المالي ــي الخدم ــة ف ــداول ممكن ــروف ت ــل ظ ــة أفض العريض

وأســواق التــداول اليــوم ، كل ذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن 

العالقــة الجيــدة التــي بنيناهــا علــى مــر الســنين مع مــزودي الســيولة 

األساسيين.

أقــل
هوامش



LDN GLOBAL MARKETS

تعتبر LDN Global Markets (المرخصة من قبل FSA) ، الشركة الرائدة 

عالمًيــا فــي مجــال الخدمــات الماليــة والوســيط الحائــز علــى العديــد 

من الجوائز و الوســيط المالي لمجموعة LDN المتخصصة في الخدمات 

المالية وتعتبر Fintech العنصر الرئيسي للمجموعة.

 

ــم يوجــد العمــود الفقــري  ــف وســيط الفوركــس الخاضــع للتنظي خل

وهو الشركة الشقيقة للتكنولوجيا المالية 

ــع  ــي جمي ــة ف  LDN Fintech (www.ldnfintech.com) ، المتخصص

عمليــات التــداول وإدارة المخاطــر والــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللي 

ــوك  ــل البن ــة مث ــات المهني ــر المؤسس ــة وتطوي ــات المخصص والبرمجي

وصناديق التحوط ووسطاء الفوركس والمتداولين المحترفين.

مــع كثــرة وســطاء الفوركــس فــي الســوق ، يكــون المتداولــون فــي 

حيــرة مــن أمرهــم الختيــار أفضــل تكلفــة تــداول وأفضــل عوائــد علــى 

 LDN فيــه  تســعى  الــذي  المــكان  هــو  وهــذا   ، اســتثماراتهم 

ــد  ــافة لتزوي ــع المس ــالل قط ــن خ ــز م ــى التمي Global Markets إل

عمالئنــا بالوصــول المباشــر إلــى تجمعــات عميقــة بيــن البنوك لســيولة 

ــودة ،  ــي الج ــريع وعال ــذ س ــره، وتنفي ــعار صغي ــروق أس FIRM ، وف

ــات  ــز البيان ــا ومراك ــالل محركاتن ــن خ ــتثنائية. م ــالء اس ــة عم وخدم

المطابقــة لدينــا عالمًيــا (LD4 ، Ty3 ، NY3 ، SG1) يمكننــا ضمــان 

ــى  ــن (9 إل ــدأ م ــا ب ــل له ــذ ال مثي ــات تنفي ــعار وعملي ــروق أس ــل ف أق

12 مللي ثانية لالتصال المتبادل)

بعــد مــا تــم ذكــره ، تــم تدويــن بعــض النقــاط حــول خدماتنــا 
للمحترفيــن والمتداوليــن النشــطين ، ويســتند المتداولــون 

الجدد ومديرو األموال إلى المبادئ الرئيسية:



LDN GLOBAL MARKETS
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12 مللي ثانية لالتصال المتبادل)
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الجدد ومديرو األموال إلى المبادئ الرئيسية:








