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تعریف واژگان

معامالت الگوریتمی: به معنای معامله یک نماد است به گونه ای که یک الگوریتم کامپیوتری بطور خودکار 

پارامترهای سفارش از قبیل قیمت سفارش، حجم سفارش، زمان ارسال سفارش یا نحوه مدیریت سفارش پس از 

ارسال را بدون دخالت عامل انسانی یا با دخالت محدود عامل انسانی تعیین میکند. موارد زیر جزء معامالت 

الگوریتمی محسوب نمیشوند:  

سیستمهایی که صرفاً به منظور مسیریابی یا ارسال سفارشها به هسته معامالت مورد استفاده قرار میگیرند 

سیستمهایی که هیچ یک از پارامترهای سفارش را تعیین نمیکنند 

سیستمهایی که برای تایید سفارشات یا انجام فرایندهای پس از معامالت بر روی تراکنشهای اجرا شده استفاده  

میگردند

معامالت الگوریتمی پربسامد: سفارشهای پربسامد سفارشهایی است که برای یک مشتری و یک نماد، با 

فاصله زمانی کسری از ثانیه (فاصله کمتر از 500 میلی ثانیه) به هسته معامالت ارسال میشوند (مستقل از روش 

تولید سفارش). 

سامانه معامالتی (هسته معامالت): سیستم رایانهای است که عملیات مربوط به معامالت از قبیل دریافت 

سفارشهای خرید و فروش، تطبیق سفارشها و در نهایت اجرای معامالت از طریق آن صورت میگیرد.

سامانه معامالت برخط: سامانهای است که سفارشهای خرید و فروش و همچنین عملیات تغییر و یا انصراف 

از آنها را دریافت و جهت اجرا به سامانه معامالتی ارسال میکند که شامل تمام نسخههای سامانه معامالت برخط 

اوراق بهادار و سامانه معامالت برخط کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال میشود. این سامانه توسط کارگزار برای 

سرمایه گذاران ارائه میشود.

UI سامانه معامالت برخط: در صورتی که سامانه معامالت برخط به صورت API سرویسدهی نماید، جهت 

تعامل کاربر نهایی (مشتری) با سامانه نیاز به یک واسط گرافیکی است که به آن UI سامانه معامالت برخط گفته 

میشود. تمام مولفههای گرافیکی سامانه در  UI  قرار میگیرد. این UI به API سامانه معامالت برخط وصل میشود.
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شناسه الگوریتم: به ازای هر الگوریتم مورد استفاده در سامانههای معامالت برخط جهت انجام معامالت 

الگوریتمی، باید یک شناسه منحصربفرد برای آن الگوریتم وجود داشته باشد تا در صورت استفاده از روشهای 

الگوریتمی، قابلیت تفکیک سفارشهای ثبت شده به صورت دستی از سفارشهای ثبت شده توسط الگوریتم وجود 

داشته باشد.

شناسه API: در صورتی که امکانات سامانه معامالت برخط به صورت API در اختیار برنامهای قرار داده 

میشود، الزم است برای هر برنامه شناسه منحصربفردی در نظر گرفته شود که به آن "شناسه API" گفته میشود. 
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۱-  روشهای ارائه معامالت الگوریتمی

ارائه معامالت الگوریتمی به چهار روش امکان پذیر است.

روش اول – بازارگردانی خودکار: در این روش API سامانه معامالت برخط جهت انجام بازارگردانی خودکار 

به شرکتهای بازارگردانی ارائه میشود.

 UI روش دوم- ارائه الگوریتم توسط کارگزار: در این روش الگوریتمهای آماده، توسط کارگزار بر روی

سامانه معامالت برخط قرار داده میشود و مشتریان میتوانند در صورت تمایل از این الگوریتمها استفاده کنند.

روش سوم – کدنویسی دلخواه: در این روش قابلیت نوشتن الگوریتم توسط کاربر نهایی (کدنویسی دلخواه)  

در UI سامانه معامالت برخط توسط کارگزار ارائه میشود. 

روش چهارم – ارائه API به اشخاص: در این روش API سامانه معامالت برخط توسط کارگزار به اشخاص 

واجد شرایط جهت انجام معامالت الگوریتمی ارائه میشود. 
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۲- الزامات عمومی معامالت الگوریتمی

این بخش حاوی الزاماتی است که فارغ از روش ارائه معامالت الگوریتمی  باید برای تمام روشها رعایت گردد.

تمامی سفارشات تصمیمگیری شده توسط یک الگوریتم، باید حتما تگ مختص معامالت الگوریتمی داشته  -1

باشد و در الگهایی که تولید میشود، تگ مربوطه نیز ذخیره گردد به نحوی که در صورت مراجعه به 

سفارشات گذشته، بتوان موارد الگوریتمی و غیرالگوریتمی را تشخیص داد.

شناسه API باید در الگهای تولید شده توسط سامانه ثبت و نگهداری شود. -2

وجود قابلیت KILL برای سفارشات الگوریتمی: کارگزار باید این امکان را در سامانه خود داشته باشد که در  -3

صورت نیاز و با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه و رعایت شرایط منصفانه و حسب دستور بورس یا 

سازمان، فوراً سفارشات ارسال شده به ازای هر الگوریتم و یا تمام آنها را لغو کند و اطالعرسانی مقتضی در 

 (Log) سامانه به مشتریان مربوطه به نحو مناسبی صورت گیرد؛ الزم است برای هر اقدامی از این نوع، الگ

کافی و قابل استناد متناسب با الزامات ثبت الگ مرکز نظارت برامنیت اطالعات بازار سرمایه تولید و ذخیره 

شود.

هر کارگزار باید امکان نظارت و مدیریت پارامترهای مربوط به الگوریتمها (حداقل شامل نماد، تعداد نماد،  -4

بازه قیمتی هر نماد، ارزش، حجم و تعداد سفارشات) به ازای هر مشتری را داشته باشد. 

شرکتهایی که در معامالت الگوریتمی شرکت میکنند باید سیستمها و کنترلهای ریسک موثر و متناسب  -5

با کسبوکار خود در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل شود که سیستمهای معامالتی آنها مقاوم و دارای 

ظرفیت کافی هستند، دارای محدودیتها و آستانههای معامالتی مناسب  میباشند و از ارسال سفارشات 

اشتباه و یا ارسال به سیستمهای دیگر به نحوی که منجر به ایجاد یک بازار ناسازگار شوند، جلوگیری 

میکنند. 

شرکتهایی که در معامالت الگوریتمی شرکت میکنند باید جهت اطمینان از اینکه سیستمهای معامالتی  -6

نمیتوانند برای هیچ هدف دیگری که بر خالف مقررات یا قوانین بورسی که به آن متصل هستند مورد 

استفاده قرار گیرد، سیستمهای پایش و کنترلهای ریسک مؤثر را داشته باشد. شرکتها باید مکانیزمهای 

تداوم کسبوکار را برای مقابله با هر گونه خرابی سیستمهای معامالتی خود داشته باشند و اطمینان حاصل 

کنند که سیستمها به طور کامل مورد تست قرار گرفته و به طور صحیحی نظارت می شوند.
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مسئولیت کسب اطمینان از اینکه مشتریان استفاده کننده از این سرویس مطابق با الزامات و قواعد بورس  -7

عمل میکنند برعهده شرکت کارگزاری است که دسترسی را فراهم میکند. شرکت کارگزاری باید بر 

معامالت نظارت داشته باشد تا بتواند نقض آن قوانین و مقررات و شرایط معامالتی بینظم یا رفتارهایی که 

ممکن است منجر به سوء استفاده از بازار شود را شناسایی کند و این موارد را به مراجع مربوطه گزارش 

دهد. 

شرکت کارگزاری باید اطمینان حاصل کند که بین شرکت کارگزاری و مشتری در مورد حقوق و تعهدات  -8

ضروری ناشی از ارائه این سرویس توافقنامهای وجود دارد و بر اساس این توافقنامه، شرکت کارگزاری 

مسئولیت این بند را بر عهده دارد.

شرکت کارگزاری باید سوابق مرتبط با موضوعات مندرج در بند قبل را نگهداری کند و اطمینان حاصل کند  -9

که این سوابق برای اینکه مقام ناظر بتواند بر انطباق با الزامات این بند نظارت کند کفایت میکند.

10-کارگزار جهت مدیریت هرگونه اختاللی ناشی از سیستمهای معامالت الگوریتمی باید مکانیزمهای کنترلی 

مناسبی داشته باشند از جمله:

محدود کردن نسبت سفارشات اجرا نشده نسبت به تعداد معامالتی که میتواند توسط یک عضو  .a

وارد سیستم شود،

کاهش سرعت جریان سفارشات (فاصله زمانی بین دو سفارش) در صورتی که خطر رسیدن به  .b

حداکثر ظرفیت سیستم وجود داشته باشد.

11-در ماژول یا برنامهای که برای معامالت الگوریتمی در اختیار مشتریان قرار میگیرد، باید تمامی اصول و 

الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه در آن لحاظ شود. چنانچه تنظیم مقادیر پارامترهایی از آن الگوریتم در 

اختیار مشتری قرار میگیرد، باید اصول input validation با هدف ممانعت از حمالت تزریق کد و دستور، 

به نحو مقتضی انجام گیرد.

12-رعایت تمامی الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه برای میزبانی برنامه مربوط به معامالت الگوریتمی الزامی 

است.

۳- الزامات روش اول - بازارگردانی خودکار

عالوه بر رعایت الزامات عمومی در این روش الزامات زیر نیز باید رعایت گردند:
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انجام بازارگردانی باید بر روی یک یا چند نماد مشخص محدود گردد. -1

انجام بازارگردانی بر روی کد معامالتی یک یا چند معاملهگر مشخص محدود گردد. -2

جهت اطمینان از اینکه سیستمهای معامالت الگوریتمی برای بازارگردانی خودکار نمیتوانند منجر به  -3

اختالل در بازار شوند، باید قبل از بهرهبرداری ، تست جامع ( شامل BackTesting) بر روی الگوریتم انجام 

شود و در صورت اطمینان از منطبق بودن آن با قوانین و مقررات بازار و سنجش ریسک، مورد بهرهبرداری 

قرار گیرد.

۴- الزامات روش دوم- ارائه الگوریتم توسط کارگزار 

عالوه بر رعایت الزامات عمومی در این روش الزامات زیر نیز باید رعایت گردند:

هر نوع الگوریتمی که توسط سامانه مربوط به نهاد مالی قرار است در اختیار مشتری قرار گیرد، باید حتما  -1

دارای یک شناسه منحصر به فرد باشد و آن شناسه در کنار تگ مختص معامالت الگوریتمی، ثبت و ذخیره 

شود. هر الگوریتم و شناسه اختصاص داده شده به آن و استراتژی آن، باید مکتوب و قابل استناد نزد نهاد 

مالی باشد و چنانچه الگوریتم تغییر نمود، باید به عنوان الگوریتم جدید در نظر گرفته و شناسه جدید به آن 

اختصاص داده شود. 

هر کارگزار باید بر روی عملکرد الگوریتمهایی که در اختیار مشتریان خود قرار داده است، جهت اطمینان از  -2

انطباق با قوانین و مقررات بازار سرمایه، نظارت کافی داشته باشد.

نهاد مالی باید بتواند در صورت نیاز، یک الگوریتم خاص (یا تمام الگوریتمها) را متوقف کند و اطالعرسانی  -3

مقتضی در سامانه به مشتریان مربوطه به نحو مناسبی صورت گیرد. الزم است برای هر اقدامی از این نوع، 

به صورت قابل استناد الگ (Log) کافی متناسب با الزامات مرکز نظارت برامنیت اطالعات بازار سرمایه 

تولید و ذخیره شود.

چنانچه نهادمالی قصد ارائه یک الگوریتم برای مشتریان داشته باشد، باید قبل از ارائه آن، تست جامع  -4

(شامل BackTesting) بر روی الگوریتم انجام دهد و در صورت اطمینان از منطبق بودن آن با قوانین و 

مقررات بازار و سنجش ریسک ، آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

چنانچه امکان تنظیم پارامترهای مربوط به یک الگوریتم در اختیار مشتری قرار گیرد، باید مقادیر ثبت و  -5

ذخیره شده توسط مشتری، حتما به نحو مناسبی الگ شود.
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نهاد مالی باید از مشتریهای سامانه تاییدیههای الزم را در قالب بیانیه ریسک (مانند اقرار الکترونیکی  -6

پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از قابلیت معامالت الگوریتمی) دریافت نماید.

۵- الزامات روش سوم – کدنویسی دلخواه 

عالوه بر رعایت الزامات عمومی در این روش الزامات زیر نیز باید رعایت گردند:

نهاد مالی باید قابلیت فعالسازی/غیرفعالسازی این امکان (کدنویسی دلخواه) برای هر مشتری را داشته باشد. -1

تعهدات مقتضی مبنی بر رعایت تمامی قوانین و مقررات بازار سرمایه و تعهد برای جبران خسارات احتمالی  -2

از مشتریان مذکور دریافت شود و پس از آن این قابلیت برای آن مشتری فعال شود. این تعهدنامه، رافع 

هیچیک از مسئولیتهای نهاد مالی نخواهد بود.

الگوریتمهای تهیه شده توسط کاربر باید به صورت محرمانه ثبت و ذخیره گردد و امکان بهرهبرداری یا  -3

افشای آنها با مقاصد کسب و کاری بدون کسب رضایت کاربر، وجود ندارد.

۶- الزامات روش چهارم – ارائه API به اشخاص واجد شرایط

عالوه بر رعایت الزامات عمومی در این روش الزامات زیر نیز باید رعایت گردند:

این امکان تنها در اختیار مشتریانی که دانش کافی در خصوص الگوریتمنویسی و قوانین و مقررات بازار  -1

سرمایه را داشته باشد، میتواند قرار گیرد. 

تعهدات مقتضی مبنی بر رعایت تمامی قوانین و مقررات بازار سرمایه و تعهد برای جبران خسارات احتمالی  -2

از مشتریان مذکور دریافت شود. این تعهدنامه، رافع هیچیک از مسئولیتهای نهاد مالی نخواهد بود.

نهاد مالی باید قابلیت فعالسازی/غیرفعالسازی این امکان برای هر مشتری را داشته باشد. -3

سفارشات دریافت شده از این درگاه باید محدود به کد معامالتی شخص باشد. -4

سقف معامالت روزانه از طریق این درگاه برای هر مشتری میتواند از نظر تعداد حداکثر ... و از نظر حجم  -5

حداکثر ... باشد.

API باید برای IP ثابت و مشخص اعالم شده از سوی شخص واجد شرایط در دسترس قرار گیرد. -6
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۷- معامالت الگوریتمی پربسامد

طبق تعریف مطرح شده، معامالت الگوریتمی پربسامد، سفارشهایی است که برای یک مشتری و یک نماد، با 

فاصله زمانی کسری از ثانیه (فاصله کمتر از ....... میلی ثانیه) به هسته معامالت ارسال میشوند (مستقل از روش 

تولید سفارش). ارسال اینگونه سفارشات در حال حاضر برای نهادهای مالی مجاز نمیباشد و باید در سرورهای 

معامالت برخط نهاد مالی این موضوع پیشگیری شود. 

در ارسال سفارشات تولید شده توسط الگوریتمها نیز باید در کد الگوریتم نیز تمهیدات الزم برای جلوگیری از 

تولید سفارشهای پربسامد لحاظ گردد.


