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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.32, datë 7.7.2021,“Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe 
të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të 
kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.33, datë 7.7.2021, 
për miratimin e rregullores “Për krijimin dhe funksionimin e shoqërisë për 
administrimin e aktiveve”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.34, datë 7.7.2021,  
për miratimin e rregullores “Për kriteret për përcaktimin e normave të konvertimit 
të detyrimeve në kapital”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.35, datë 7.7.2021,  
për miratimin e rregullores “Për  llojet e marrëveshjeve që do të mbrohen në 
transferimin e pjesshëm”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.36, datë 7.7.2021, 
për miratimin e rregullores “Për rregullat e brendshme të administrimit të sistemit 
të Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 37, datë 7.7.2021, 
për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Çalik Holding a.Ş. të 100 
për qind të kapitalit aksionar të Bankës Kombëtare Tregtare SH.a.”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.38, datë 7.7.2021, 
“Për miratimin e kodit të etikës për administrimin e rezervës valutore”

8. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 23, numër 1, mars 2021
9. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 23, numër 2, prill 2021
10. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, vëllimi 23, numër 3, qershor 2021
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 32, datë 7.7.2021

PËr
MBAJTJEN E PANDrYSHUAr TË NOrMËS SË INTErESIT TË 

MArrËVESHJEVE TË rIBLErJES DHE TË ANASJELLA TË rIBLErJES DHE 
TË NOrMAVE TË INTErESIT TË DEPOZITËS NJËDITOrE DHE TË KrEDISË 

NJËDITOrE NË BANKËN E SHQIPËrISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.50 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REpO dhe REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.10 për qind, normën e 
interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për 
depozitën njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.9 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij 
vendimi.

6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 33, datë 7.7.2021

PËr 
MIrATIMIN E rrEGULLOrES “PËr KrIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E 

SHOQËrISË PËr ADMINISTrIMIN E AKTIVEVE” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të nenit 29, pika 10, të ligjit nr. 133, datë 
22.12.2016, “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka, në Republikën e Shqipërisë”; me propozim të Departamentit 
për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për krijimin dhe funksionimin e shoqërisë për 
administrimin e aktiveve”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme me 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohen kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve për krijimin dhe 
funksionimin e shoqërisë për administrimin e aktiveve.

Neni 2
Subjektet

Subjekt i kësaj rregulloreje është shoqëria për administrimin e aktiveve. 

Neni 3 
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të: 

a. nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar (ligji 
“për Bankën e Shqipërisë”);

b. nenit 29, pika 10, të ligjit nr. 133, datë 22.12.2016, “për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë”, në vijim ligji nr.133/2016.

Neni 4
Qëllimi i krijimit të shoqërisë për administrimin e aktiveve

Shoqëria për administrimin e aktiveve (në vijim Shoqëria) krijohet me 
qëllim marrjen dhe administrimin e aktiveve, të drejtave dhe detyrimeve 
të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme ose bankës urë, në funksion 
të instrumentit të ndarjes së aktiveve dhe në përputhje me strategjinë e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

Neni 5
Përkufizime

Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat dhe 
përkufizimet e përdorur në ligjin nr.133/2016 dhe në aktet nënligjore 
të Bankës së Shqipërisë.

KrEU II
KrIJIMI DHE VEPrIMTArIA E SHOQËrISË PËr ADMINISTrIMIN E AKTIVEVE

Neni 6
Krijimi i shoqërisë për administrimin e aktiveve

1. Shoqëria është person juridik, e organizuar në formën e një 
shoqërie aksionare, e cila është tërësisht ose pjesërisht në pronësi 
të një ose më shumë autoriteteve publike, si dhe kontrollohet nga 
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Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. 
2. Banka e Shqipërisë, kur e vlerëson të nevojshëm përdorimin e 

fondeve publike, i paraqet propozimin Ministrisë së Financave, me 
qëllim krijimin dhe financimin e kapitalit të Shoqërisë, si instrument 
i ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

3. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme merr vendimin për krijimin 
e Shoqërisë, si dhe miraton statutin e saj, të cilat depozitohen në 
qendrën kombëtare të Biznesit. 

4. Statuti i Shoqërisë përmban minimalisht:

a. emrin dhe adresën e selisë së shoqërisë për administrimin e 
aktiveve;

b. objektin e veprimtarisë;
c. shumën e kapitalit fillestar;
d. organet drejtuese të Shoqërisë;
e. mënyrën e emërimit, numrin e anëtarëve dhe kompetencat e 

këshillit drejtues të Shoqërisë;
f. përcaktimin e mënyrës së shpërblimit dhe të pagesës së 

anëtarëve të këshillit drejtues dhe nëpunësve të tjerë të 
Shoqërisë, si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre;

g. organizimin e sistemit të kontrollit të brendshëm;
h. auditorin ligjor;
i. afatin e operimit të Shoqërisë.

Neni 7
Veprimtaria e shoqërisë për administrimin e aktiveve

1. Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është administrimi i aktiveve, 
të drejtave ose detyrimeve të transferuara pranë saj, me qëllim 
maksimizimin e vlerës së tyre nëpërmjet shitjes. 

2. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme përcakton rast pas 
rasti listën e aktiveve, të drejtave dhe detyrimeve që i transferohen 
Shoqërisë. 

3. për të përmbushur objektivat dhe funksionet e Shoqërisë, Autoritet i 
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme:

a. miraton buxhetin e Shoqërisë;
b. miraton strukturën e saj organizative.

4. për të arritur objektivat dhe qëllimet e saj, Shoqëria ushtron çdo 
të drejtë mbi aktivet, të drejtat ose detyrimet e transferuara në 
përputhje me përcaktimet e ligjit nr.133/2016 dhe të kuadrit 
rregullativ të Bankës së Shqipërisë, si dhe në përputhje me kërkesat 
e kësaj rregulloreje.

5. për të përmbushur objektivat dhe funksionet e veprimtarisë së saj, 
Shoqëria kryen funksionet e mëposhtme:

a. administron aktivet e transferuara me qëllim ruajtjen e 
vlerës së tyre, në përputhje me strategjinë e ndërhyrjes së 
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jashtëzakonshme në bankë; 
b. ndërmerr përpjekjet më të mira për të arritur një kthim financiar 

kundrejt aktiveve që ka në administrim, duke marrë në 
konsideratë:
i. kostot për transferimin dhe trajtimin e aktiveve të bankës 

në ndërhyrje të jashtëzakonshme ose bankës urë,
ii. shpenzimet për themelimin dhe fondet e transferuara për 

krijimin e Shoqërisë,
iii. faktorë të tjerë që shoqëria i konsideron të rëndësishëm 

për arritjen e qëllimeve të veprimtarisë së saj;

c. merr aktivet e transferuara nga banka në ndërhyrje të 
jashtëzakonshme ose banka urë, në përputhje me vendimet e 
përcaktuara nga Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme;

d. administron aktivet e transferuara (duke përfshirë mbledhjen 
e interesave të kredisë, principalit dhe kapitalit, si dhe sipas 
rastit, edhe të kolateralit, nëse është e nevojshme);

e. kryen funksione të tjera që lidhen me administrimin dhe shitjen 
e aktiveve të transferuara;

f. ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur, 
përmirësuar ose likuiduar vlerën e aktiveve të transferuara, ku 
përfshihen:
i. shitja në treg e kredive ose të portofoleve të kredisë, në 

përputhje me çmimin më të mirë të mundshëm,
ii. titullzimin ose rifinancimin e portofoleve të kredisë,
iii. mbajtjen, rifinancimin, shitjen ose shlyerjen e titujve 

financiarë përkatës;

g. lidh kontrata dhe marrëveshje me subjekte publike dhe private 
për përmbushjen e funksioneve të veprimtarisë së saj;

h. merr shërbime këshilluese e teknike të lidhura me përmbushjen 
e funksioneve të veprimtarisë së saj. 

6. për përmbushjen e veprimtarisë së saj, Shoqëria mund t’i ushtrojë 
funksionet e përcaktuara në këtë nen:

a. më vetë ose në bashkëpunim me institucionet e nevojshme për 
zbatimin e detyrave përkatëse;

b. drejtpërdrejtë ose nëpërmjet një pale të tretë të kontraktuar për 
ofrimin e shërbimeve në funksion të përmbushjes së veprimtarisë 
së Shoqërisë.

Neni 8
Strategjia dhe profili i rrezikut të shoqërisë për administrimin e 

aktiveve

1. Shoqëria harton dhe propozon për miratim pranë Autoritetit të 
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, si dhe zbaton strategjinë dhe 
profilin e rrezikut ndaj të cilit do të ekspozohet gjatë kryerjes së 
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veprimtarisë së saj. 
2. Strategjia dhe profili i rrezikut përmban një përshkrim të rreziqeve 

më të rëndësishme ndaj të cilave do të ekspozohet Shoqëria, 
parimet mbi të cilat sigurohet administrimi dhe ndërmarrja e këtyre 
rreziqeve dhe/ose politikat dhe procedurat e administrimit të 
rrezikut, si dhe parashikimet për ushtrimin e funksioneve të kontrollit 
të brendshëm.

3. Në rast ndryshimi të fakteve dhe të rrethanave mbi të cilat është 
hartuar strategjia e administrimit të rrezikut, Shoqëria mund të 
ndryshojë profilin e rrezikut dhe strategjinë e administrimit të tij, duke 
njoftuar paraprakisht Autoritetin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
për këto ndryshime. 

4. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme miraton, ndryshon ose 
refuzon ndryshimet e propozuara sipas pikës 3 të këtij neni. 

KrEU III
OrGANIZIMI DHE ADMINISTrIMI I SHOQËrISË PËr ADMINISTrIMIN E 

AKTIVEVE 

Neni 9
Organet e administrimit të shoqërisë për administrimin e aktiveve

1. Shoqëria organizohet, drejtohet dhe kryen veprimtarinë e saj 
nëpërmjet këshillit Drejtues, administratorit dhe personelit, siç 
përcaktohet në këtë rregullore.

2. këshillit Drejtues ka këto kompetenca dhe detyra:

a. garanton kryerjen me cilësi, në kohë dhe me eficiencë të 
funksioneve të Shoqërisë të përcaktuara në nenin 7 në këtë 
rregullore;

b. përcakton dhe përshtat planin strategjik dhe financiar të 
Shoqërisë në përputhje me strategjinë e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme;

c. përcakton objektivat strategjikë të Shoqërisë, në përputhje me 
strategjinë e ndërhyrjes së jashtëzakonshme;

d. garanton se ekzistojnë sistemet dhe procedurat e përshtatshme 
për të arritur objektivat strategjikë dhe ndërmerr të gjitha hapat 
e nevojshëm për të arritur këta objektiva;

e. drejton veprimtaritë me rëndësi të veçantë me palët e lidhura 
dhe ekspozimet e mëdha për aktivet e transferuara;

f. miraton politikën e administrimit të rrezikut, në terma të 
vlerësimit të eficiencës, efikasitetit të sistemeve të brendshme 
të kontrollit, si dhe përshtatshmërinë e praktikave organizative, 
administrative dhe kontabël;

g. miraton praktikat e brendshme të funksionimit të Shoqërisë;
h. ndërton komitete të brendshme, në përputhje me përmbushjen 

e objektivave të Shoqërisë;
i. siguron që llogaritë financiare të Shoqërisë të kontrollohen jo 
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më pak se 1 herë në vit nga një ekspert kontabël i licencuar;
j. siguron që kontrollet mbi llogaritë financiare të kryhen në bazë 

të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit;
k. mbikëqyr procesin e informimit dhe të marrëdhënieve të 

komunikimit me publikun mbi procesin e administrimit të 
aktiveve të transferuara. 

3. Funksionet e Administratorit të Shoqërisë janë:

a. vepron në emër të Shoqërisë dhe përfaqëson interesat e saj;
b. drejton administrimin e Shoqërisë dhe siguron përmbushjen e 

vendimeve të këshillit Drejtues të Shoqërisë;
c. emëron punonjësit e Shoqërisë.

Neni 10
Kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Drejtues

1. këshilli Drejtues i Shoqërisë përbëhet nga 5 anëtarë, përfshirë këtu 
edhe administratorin.

2. Anëtarët e këshillit Drejtues të Shoqërisë dhe administratori 
emërohen nga Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për një 
afat trevjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.

3. kandidati për anëtar të këshillit Drejtues duhet të plotësojë kriteret 
e mëposhtme: 

a. të zotërojë diplomë të arsimit të lartë në ekonomik ose juridik;
b. të mos jetë i punësuar, pronar, bashkëpronar ose anëtar i 

ndonjë organi statutor të bankave të nivelit të dytë, me seli në 
Republikën e Shqipërisë;

c. të mos ketë konflikt interesi me bankën në ndërhyrje të 
jashtëzakonshme dhe bankën urë, sipas legjislacionit në fuqi;

d. të mos jetë dënuar nga gjykata për vepra penale; 
e. të mos jetë subjekt i hetimeve për vepra penale; 
f. të mos jetë i përfshirë i përfshirë ose i lidhur me humbje financiare 

të shkaktuara nga veprimet e pandershme, të papërgjegjshme 
ose neglizhente, në lidhje me kryerjen e shërbimeve financiare 
dhe administrimin e subjekteve ose institucioneve të tjera.

4. Anëtarët e këshillit Drejtues dhe administratori përmbushin kërkesat 
për përshtatshmëri dhe aftësi të përcaktuara në këtë nen, gjatë 
gjithë kohës që janë në detyrë.

Neni 11
administrimi i shoqërisë për administrimin e aktiveve

1. Në çdo rast, në përputhje me dispozitat ligjore dhe rregullative 
të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe me statutin 
e Shoqërisë, këshilli Drejtues dhe Administratori i shoqërisë 
bashkëpunojnë me Autoritetin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, 
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në përputhje me strategjinë e ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 
2. Brenda 3 muajve nga data e themelimit të Shoqërisë, këshilli 

Drejtues miraton aktet e mëposhtme:

a. kodin e etikës dhe rregulloret e brendshme për të punësuarit e 
Shoqërisë;

b. standardet dhe procedurat për trajtimin e aktiveve të 
transferuara, në përputhje me natyrën e tyre dhe kuadrit 
rregullator dhe kontabël në fuqi;

c. praktikat e administrimit të rrezikut, në përputhje me përmbushjen 
e objektivave dhe qëllime të veprimtarisë së Shoqërisë dhe 
profilit të portofolit të aktiveve të transferuara;

d. mënyrën e likuidimit/shitjes së aktiveve të transferuara dhe 
procedurat përkatëse për administrimin e këtij procesi.

3. këshilli Drejtues, jo më vonë se 3 muaj nga data e krijimit të 
Shoqërisë, miraton krijimin e 4 komiteteve dhe anëtarët përkatës të 
këshillit Drejtues që do të drejtojnë secilin komitet, si në vijim:

a. komitetin e kontrollit;
b. komitetin e kredisë;
c. komitetin e financës;
d. komitetin e administrimit të riskut.

Neni 12
Marrëdhëniet kontraktuale për shërbimet e ofruara nga palët e treta

1. Me qëllim përmbushjen e objektivave të veprimtarisë, Shoqëria 
mund të nënkontraktojë shërbime të ofruara nga palë të treta, 
në lidhje me administrimin, shitjen dhe likuidimin e aktiveve të 
transferuara. 

2. Në kontratën e nënshkruar për shërbime të ofruara nga palët e 
treta, Shoqëria garanton se kjo palë:

a. vepron në përputhje me standardet më të larta të etikës dhe 
ofron të gjitha shërbimet e duhura teknike në kryerjen e aktivitetit 
të saj sipas mandatit të dhënë për të promovuar interesat më të 
mira të shoqërisë;

b. vendos në dispozicion burimet dhe procedurat e nevojshme 
për kryerjen me cilësi të shërbimit të ofruar;

c. ndërmerr çdo përpjekje të nevojshme për të parandaluar ose 
administruar konfliktin e interesit dhe për të deklaruar nëse ka 
ndonjë konflikt të tillë (aktual ose potencial) pranë Shoqërisë;

d. përmbush të gjitha standardet rregullative ndaj të cilave është 
subjekt;

e. bashkëpunon me Shoqërinë në procesin e certifikimit të 
pozicionit financiar të portofolit të aktiveve, për aq sa lidhet 
me shërbimin e ofruar ndaj Shoqërisë. 
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KrEU IV
rAPOrTIMET DHE MBIKËQYrJA E SHOQËrISË PËr ADMINISTrIMIN E 

AKTIVEVE

Neni 13
Llogaritë dhe regjistrat financiarë të shoqërisë për administrimin e 

aktiveve

1. Shoqëria mban llogari dhe regjistra financiarë të veçantë, me qëllim 
që në çdo kohë të pasqyrohet qartë dhe saktë pozicioni financiar i 
Shoqërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për kontabilitetin 
dhe pasqyrat financiare dhe me standardet ndërkombëtare.

2. Në zbatim të pikës 1, llogaritë dhe regjistra financiarë të Shoqërisë 
identifikojnë në mënyrë të qartë: 

 
a. fondet e transferuara për krijimin e Shoqërisë;
b. kostot e administrimit dhe shpenzimet e Shoqërisë për kryerjen 

e veprimtarisë së saj;
c. listën e portofolit të aktiveve, të drejtave ose detyrimeve të 

transferuara, dhe vlerën e vlerësimit të bërë për çdo portofol;
d. listën e garancive (nëse ka) në mbështetje të aktiveve të 

transferuara;
e. çdo informacion tjetër të nevojshëm të komunikuar nga Autoriteti 

i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.

3. Shpenzimet e Shoqërisë gjatë kryerjes së aktivitetit të saj mbulohen 
nga mjetet financiare në dispozicion të Shoqërisë, të cilat përbëhen 
nga:

 
a. fondet e transferuara për krijimin e Shoqërisë; 
b. të ardhura nga administrimi i aktiveve të transferuara.

4. Në zbatim të pikës 1, Shoqëria miraton, dokumenton dhe zbaton të 
gjitha politikat, procedurat dhe sistemet mbështetëse të nevojshëm 
për evidentimin e detajuar dhe të plotë, regjistrimin, kontabilizimin, 
vlerësimin, administrimin, raportimin dhe shitjen e aktiveve, të 
drejtave ose detyrimeve te transferuara.

Neni 14
Raportimet

1. Shoqëria raporton çdo tre muaj pranë Autoritetit të Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme në lidhje me aktivitetin e saj.

2. Raportimi tremujor përfshin informacion mbi tremujorin përkatës në 
lidhje me:

a. numrin dhe vlerën e kredive në portofol dhe gjendjen e tyre të 
kategorizuar si performuese dhe kredi me probleme;

b. kreditë me probleme të kategorizuara sipas klasës së kredisë; 
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c. numrin dhe vlerën e kredive të shlyera; 
d. palët e treta të kontraktuara për trajtimin e kredive përkatëse 

sipas portofolit;
e. një listë të të gjitha çështjeve ligjore mbi aktivet e transferuara, 

duke përcaktuar:
i. objektin në shqyrtim,
ii. palët e përfshira në proces,
iii. qëndrimin e shoqërisë mbi procesin; 

f. detajim të të ardhurave të marra sipas portofolit, si dhe të të 
ardhurave të arkëtueshme; 

g. shumën e rimarrë nga shitja e aktiveve në portofol;
h. të ardhura të tjera të marra nga interesi i kredisë të transferuar 

pranë Shoqërisë;
i. bilancin financiar të aktiveve dhe detyrimeve të Shoqërisë;
j. rezultatin financiar dhe pasqyrën financiare të të ardhurave 

dhe shpenzimeve të Shoqërisë.

3. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mund të kërkojë 
nga Shoqëria raportime shtesë sipas formatit dhe frekuencës së 
nevojshme në lidhje me:

a. përmbushjen e objektivave të Shoqërisë;
b. çdo informacion apo statistikë të nevojshme për vlerësimin e 

performancës së Shoqërisë në kryerjen e funksionit të saj. 

Neni 15
Mbikëqyrja/Kontrolli i shoqërisë për administrimin e aktiveve 

1. Shoqëria respekton kërkesat ligjore dhe nënligjore në fuqi, në lidhje 
me ushtrimin e veprimtarive të përcaktuara në vendimin e krijimit të 
saj dhe/ose sipas ndryshimeve të mëvonshme.

2. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mbikëqyr/kontrollon 
veprimtarinë e Shoqërisë, në përputhje me kërkesat e ligjit 
nr.133/2016 dhe të akteve nënligjore të nxjerra në bazë dhe për 
zbatim të tyre. 

3. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, në rast se konstaton 
që administratori ose anëtarët e këshillit Drejtues nuk veprojnë në 
përputhje me interesat dhe objektivat e përcaktuar, ka të drejtë të 
marrë masa ose të vendosë sanksione që i gjykon të nevojshme, 
në përputhje me dispozitat e ligjit nr.133/2016 dhe të kuadrit 
rregullativ mbikëqyrës të nxjerrë në bazë dhe për zbatim të tyre.

Neni 16
Përfundimi i aktivitetit të Shoqërisë për administrimin e aktiveve

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vendos përfundimin e 
aktivitetit të Shoqërisë kur plotësohet të paktën një nga kushtet e 
mëposhtme:
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a. të gjitha aktivet, të drejtat dhe detyrimet e transferuara pranë 
Shoqërisë i janë shitur një pale të tretë ose janë likuiduar;

b. Shoqëria nuk plotëson më kërkesat dhe objektivat për të cilat 
është krijuar;

c. përfundon afati i përcaktuar në vendimin për krijimin e saj.

KrYETArI I KËSHILLIT MBIKËQYrËS 

GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 34, datë 7.7.2021

PËr
MIrATIMIN E rrEGULLOrES “PËr KrITErET PËr PËrCAKTIMIN E 

NOrMAVE TË KONVErTIMIT TË DETYrIMEVE NË KAPITAL”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; si dhe të nenit 37, pika 4, të ligjit nr. 133/2016, datë 
22.12.2016, “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka në Republikën e Shqipërisë”; me propozim të Departamentit 
për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për kriteret për përcaktimin e normave të 
konvertimit të detyrimeve në kapital” sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në 
Bankën e Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve për vendosjen 
e raporteve të konvertimit të detyrimeve në kapital, gjatë ushtrimit të 
kompetencave të zhvlerësimit dhe konvertimit ose zbatimit të instrumentit 
të rikapitalizimit nga brenda. 

Neni 2
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të 
huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë.

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të: 

a. nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

b. nenit 37, pika 4, të ligjit nr. 133/2016 “për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në Banka, në Republikën e 
Shqipërisë”. 

Neni 4
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar ose të përdorur në:

a. ligjin nr.133/2016, datë 22.12.2016, “për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e 
Shqipërisë”, (më poshtë referuar si “ligji nr. 133/2016”);

b. ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar;

c. rregulloren nr. 44, datë 5.6.2019, “Vlerësimi për qëllime të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme”. 

2. përveç sa përcaktohet në pikën 1, termi i mëposhtëm ka këtë 
kuptim:

a. “raporti i konvertimit” përcakton numrin e aksioneve ose 
titujve të pronësisë që përftohen nga konvertimi i një detyrimi 
të një klase të caktuar. ky detyrim i konvertueshëm mund të 
jetë një instrument i vetëm ose një njësi vlere e një pretendimi 
kontraktual. 
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Neni 5
Kriteret për përcaktimin e raporteve të konvertimit

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme zbatohen raporte 
konvertimi të njëjtë, kur vlerëson se parimet dhe objektivat e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme arrijnë të përmbushen. 

 Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme zbaton raporte të 
ndryshme të konvertimit kur është e nevojshme për përmbushjen e 
dy kritereve të përcaktuara në pikën 2 dhe 3 të këtij neni. 

2. kriteri i parë për mbrojtjen e aksionarëve dhe kreditorëve përcakton 
se asnjë aksionar apo kreditor nuk duhet të pësojë humbje më të 
mëdha se humbjet që ata mund të pësonin nëse banka do të ishte 
vendosur në procedurën e likuidimit të detyruar.

3. kriteri i dytë për trajtimin e aksionarëve dhe kreditorëve sipas radhës 
së shlyerjes së detyrimeve përcakton se Autoriteti i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme vendos raporte konvertimi të ndryshëm, nëse 
është e nevojshme për përmbushjen e objektivave të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme ose parimeve të përcaktuara në nenin 22 të 
ligjit nr.133/2016 dhe në përputhje me radhën e shlyerjes së 
detyrimeve si më poshtë:

i. aksionarët e bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme janë të 
parët që përballojnë humbjet;

ii. përveçse nëse përcaktohet ndryshe në ligjin nr.133/2016, 
kreditorët e bankës mbartin humbjet pas aksionarëve, sipas 
radhës së shlyerjes së detyrimeve në procedurën e likuidimit të 
detyruar në përputhje me legjislacionin në fuqi; dhe

iii. kreditorët e së njëjtës klasë trajtohen në mënyrë të barabartë.

4. Në rast se Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vendos 
raporte konvertimi të ndryshme, përcakton raporte të tilla që 
garantojnë në mënyrë të arsyeshme se aksionarët ose kategoritë 
e kreditorëve (junior) të renditur më poshtë në radhën e shlyerjes 
së detyrimeve, nuk duhet të pësojnë humbje më të mëdha se 
humbjet që mund të pësonin nëse banka do të ishte vendosur në 
procedurë likuidimi të detyruar (në rast të zbatimit të instrumentit të 
rikapitalizimit nga brenda). Në këtë rast, raportet e konvertimit për 
kategoritë e kreditorëve që konsiderohen më të preferuar (senior) 
në radhën e shlyerjes së detyrimeve, sipas procedurave të likuidimit 
të detyruar, nuk duhet të jenë në mënyrë disproporcionale të larta. 
pretendimi për trajtim disproporcional lind në rast se do të pritej që 
këta kreditorë të kenë pretendime mjaft të larta sipas vlerësimit të 
kryer sipas nenit 14 të rregullores së vlerësimit. 
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Neni 6
Përmbushja e kriterit të parë për mbrojtjen e aksionarëve dhe 

kreditorëve

1. kur Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme zbaton instrumentin 
e rikapitalizimit nga brenda, përcakton raporte konvertimi të tilla 
që për çdo aksionar ose kreditor, vlera e pritur e kapitalit dhe 
pretendimeve të tij pas zbatimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
e përcaktuar sipas kreut V të rregullores së vlerësimit, është e 
barabartë ose më e madhe se vlera e pritur që do të ishte realizuar 
nëse banka do të ishte likuiduar sipas procedurave të likuidimit të 
detyruar, e përcaktuar sipas nenit 14 në rregulloren e vlerësimit. 

2. Në rast kur kompetencat e zhvlerësimit ose konvertimit ushtrohen 
në mënyrë të pavarur nga zbatimi i ndonjë instrumenti tjetër të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, dhe Autoriteti i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme zbaton raporte konvertimi të ndryshme, këto 
raporte janë të tilla që për çdo aksionar ose kreditor, vlera e pritur 
e trajtimit aktual që ata marrin (që përfshin vlerën totale të kapitalit 
dhe pretendimeve të tij pas ushtrimit të kompetencës), e përcaktuar 
sipas kreut V të rregullores së vlerësimit, është e barabartë ose 
më e madhe se vlera e pritur që do të ishte realizuar nëse banka 
do të ishte likuiduar sipas procedurave të likuidimit të detyruar, e 
përcaktuar sipas nenit 14 në rregulloren e vlerësimit. 

3. Në rast se pretendimet e kreditorit janë zhvlerësuar plotësisht, ato 
nuk kanë më asnjë vlerë. Në rast se detyrimi apo instrumenti është 
konvertuar në kapital, pretendimi në formën e kapitalit mund të ketë 
vlerë më të lartë, më të ulët ose të njëjtë me pretendimin fillestar që 
është konvertuar. Vlera e këtij pretendimi në formën e kapitalit është 
pjesë e vlerësimit të trajtimit aktual që ka marrë kreditori.

4. Në rast se vlera totale e pritshme e kapitalit që ka marrë kreditori i 
prekur, pas zbatimit të instrumentit të rikapitalizimit nga brenda ose 
ushtrimit të kompetencave të zhvlerësimit dhe konvertimit, është më 
e madhe se vlera totale e pretendimeve të borxhit të zhvlerësuar ose 
konvertuar, kriteri i parë i përcaktuar në nenin 5 në këtë rregullore 
konsiderohet i përmbushur pa zbatimin e raporteve të ndryshme të 
konvertimit.

5. Në rast se vlera totale e pritshme e kapitalit që ka marrë kreditori i 
prekur, pas zbatimit të instrumentit të rikapitalizimit nga brenda ose 
ushtrimit të kompetencave të zhvlerësimit dhe konvertimit, është më 
e vogël se vlera totale e pretendimeve të borxhit të zhvlerësuar ose 
konvertuar, atëherë mund të jetë i nevojshëm zbatimi i raporteve të 
ndryshme të konvertimit.

6. Në rast se zbatimi i raporteve të ndryshme të konvertimit është i 
nevojshëm për të parandaluar që kreditorët të pësojnë humbje më 
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të mëdha se humbjet që mund të pësonin nëse banka do të ishte 
vendosur në procedurë likuidimi të detyruar ose për të përmbushur 
objektivat e tjerë të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, Autoriteti i 
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme nuk vendos raporte të ndryshme 
konvertimi të cilat i transferojnë më shumë vlerë kreditorëve të 
preferuar (senior), se sa është e nevojshme për të përmbushur 
kriterin e dytë të përcaktuar në nenin 5 në këtë rregullore, për të 
parandaluar që kreditorët e preferuar (senior) të pësojnë humbje më 
të mëdha se humbjet që mund të pësonin nëse banka do të ishte 
vendosur në procedurë likuidimi të detyruar, ose për të mbrojtur 
objektivat e tjerë të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

 
7. për çdo kreditor pretendimi i të cilit është konvertuar plotësisht në 

kapital, vlera e pritshme e kapitalit duhet të jetë të paktën sa vlera 
e pritshme që do të kishte marrë në likuidim të detyruar. 

8. për çdo kreditor pretendimi i të cilit është konvertuar vetëm pjesërisht 
në kapital, vlera e pritshme e kapitalit duhet të jetë të paktën sa 
vlera e pritshme që do të kishte marrë në likuidim të detyruar, duke 
i zbritur vlerën e pritshme të pretendimit të mbetur të borxhit të tyre. 

Neni 7
Përmbushja e kriterit të dytë për trajtimin e aksionarëve dhe 

kreditorëve sipas radhës së shlyerjes së detyrimeve 

1. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme vendos raporte konvertimi 
që sigurojnë, për aq sa është e mundur në mënyrë të arsyeshme, 
që kreditorët të mbartin humbjet në përputhje me radhën e shlyerjes 
së detyrimeve. 

2. Në rast se një klasë e caktuar e kreditorëve pritet të pësojë humbje 
- domethënë, nëse pas zbatimit të instrumentit të rikapitalizimit 
nga brenda ose ushtrimit të kompetencave të zhvlerësimit dhe 
konvertimit, vlera e mbetur e pretendimeve mbi detyrimet dhe 
kapitalin e përcaktuar sipas kreut V të rregullores së vlerësimit, është 
më e vogël se vlera e pretendimeve të asaj klase para ushtrimit të 
këtyre kompetencave - Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
vendos raporte konvertimi të barabarta me zero ose afër zeros, për 
të gjitha kategoritë e tjera të detyrimeve dhe instrumenteve që janë 
të renditura më poshtë në radhën e shlyerjes së detyrimeve, sipas 
procedurave të likuidimit të detyruar (junior).

3. Në përputhje me pikën 2 në këtë nen, aksionarët mbajnë të parët 
humbjet. Çdo vlerë e mbetur nga ndërhyrja e jashtëzakonshme, 
shpërndahet fillimisht për pretendimet e kreditorëve, sipas radhës së 
shlyerjes së detyrimeve në procesin e likuidimit. Zbatimi i raporteve 
të ndryshme të konvertimit synon të garantojë që kreditorët mbajnë 
humbjet pas aksionarëve, në përputhje me radhën e shlyerjes së 
detyrimeve sipas likuidimit të detyruar. 
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 këto raporte përcaktohen në mënyrë që të mundësojnë që 
aksionarët fillestarë (dhe aksionarët pretendimi i të cilëve rezultoi 
nga ushtrimi i kompetencës së zhvlerësimit dhe konvertimit), të 
ruajnë një pretendim me vlerë pozitive ose që kapitali të mund të 
shpërndahet në mënyrë proporcionale në dy ose më shumë klasa 
kreditorësh. Aksionarët mbajnë një vlerë pozitive të pretendimit të 
tyre, në rast se nuk është e nevojshme të zhvlerësohet asnjë kreditor, 
pra në rast se instrumenti i rikapitalizimit nga brenda kërkon vetëm 
ushtrimin e kompetencës së konvertimit ndaj kreditorit.

4. kapitali mund të shpërndahet në mënyrë proporcionale në dy ose 
më shumë klasa kreditorësh, në rast se një klasë kreditorësh është 
konvertuar plotësisht në kapital, por është e nevojshme që të ketë 
edhe më shumë konvertim, dhe konvertimi i pjesshëm ose i plotë 
i klasës së kreditorëve më të preferuar në radhën e shlyerjes së 
detyrimeve (senior) nuk ka rezultuar në humbje (kreditorët e radhës 
më të lartë (senior) marrin një vlerë totale pretendimi në formën e 
kapitalit dhe borxhit të paktën të barabartë me vlerën fillestare të 
pretendimit që kishin në formë borxhi).

KrYETArI I KËSHILLIT MBIKËQYrËS 

GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 23
numër 4

korrik 2021

vëllimi 23
numër 4
korrik 2021

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 23

rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 35, datë 7.7.2021

PËr
MIrATIMIN E rrEGULLOrES “PËr LLOJET E MArrËVESHJEVE QË DO TË 

MBrOHEN NË TrANSFErIMIN E PJESSHËM”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; si dhe të nenit 59, pika 5 dhe nenit 87 të ligjit nr. 
133/2016, datë 22.12.2016, “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka në Republikën e Shqipërisë”; me propozim 
të Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për llojet e marrëveshjeve që do të mbrohen 
në transferimin e pjesshëm”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në 
Bankën e Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve lidhur me llojet 
e marrëveshjeve të cilat mbrohen gjatë transferimit të pjesshëm të 
aktiveve, të drejtave dhe detyrimeve të një banke nën ndërhyrje të 
jashtëzakonshme. 

Neni 2
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të huaja 
të licencuara nga Banka e Shqipërisë.

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:
a. nenit 12 shkronja “a“ dhe nenit 43 shkronja ”c”, të ligjit nr. 8269, 

datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
b. nenit 59 pika 5 dhe nenit 87 të ligjit nr. 133, datë 22.12.2016, 

“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë”.

Neni 4
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar ose të përdorur në:
a. ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar;
b. ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar;
c. ligjin nr.133/2016, datë 22.12.2016, “për rimëkëmbjen 

dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e 
Shqipërisë”, në vijim ligji nr. 133/2016.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1, “Titullzimi” ka të njëjtin kuptim 
me përkufizimin e dhënë në nenin 4, pika 43 e rregullores nr. 48, 
datë 31.07.2013, “për Raportin e Mjaftueshmërisë së kapitalit”, 
e ndryshuar.

Neni 5
Kushtet lidhur me marrëveshjet e garancisë përfshirë dhe titujt që 

financojnë transaksionet

1. Marrëveshjet e garancisë në përputhje me nenin 59, pika 1 
shkronja “a”, të ligjit nr. 133/2016 përfshijnë:
a. marrëveshjet që përfshijnë kushte garancie si dhe garanci 

personale; 
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b. marrëveshjet e pengut, hipotekë e barrë siguruese dhe interesa 
të tjerë të ngjashëm;

c. titujt të lidhur me transaksionet e huasë së kolateralizuar, ku 
në këmbim të fondeve, huamarrësi transferon përkohësisht tek 
huadhënësi kolateral për gjithë kohëzgjatjen e huasë, dhe i 
paguan huadhënësit një tarifë ose vlerë interesi.

2. Marrëveshjet e garancisë cilësohen si marrëveshje garancie në 
përputhje me nenin 59, pika 1 shkronja “a”, të ligjit nr. 133/2016, 
vetëm nëse të drejtat ose aktivet, të cilat shërbejnë si garanci, qoftë 
edhe në rast të ekzekutimit të detyrueshëm, janë të identifikuara 
plotësisht ose janë të identifikueshme në mënyrë të mjaftueshme, në 
përputhje me kushtet e marrëveshjes dhe ligjit në fuqi.

Neni 6
Kushtet lidhur me marrëveshjet e kompensimit set-off

1. Marrëveshjet e kompensimit set-off lidhur midis një bankë dhe një 
palë të vetme cilësohen si marrëveshje kompensimi set-off sipas 
nenit 59, pika 1 shkronja “c”, të ligjit nr. 133/2016, kur ato 
kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kontratat 
financiare ose derivatet.

2. Marrëveshjet e kompensimit set-off lidhur midis një bankë dhe një 
ose më shumë palëve cilësohen si marrëveshje kompensimi set-off 
sipas nenit 59, pika 1 shkronja “c”, të ligjit nr. 133/2016 në 
rrethanat e mëposhtme:
a. kur marrëveshjet janë të lidhura me veprimtarinë e palës tjetër 

si një kundërpalë qendrore;
b. kur marrëveshjet kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrimet ndaj 

sistemeve të pagesave ose të shlyerjeve të titujve dhe janë të 
lidhura me veprimtarinë e tyre si sistem pagese ose shlyerje të 
titujve.

3. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mund të vendosë, në 
raste të veçanta, që marrëveshjet e kompensimit set-off të lidhura 
midis një banke dhe një ose më shumë palëve, për aq sa ato 
lidhen me lloje të tjera të të drejtave dhe detyrimeve, përveç atyre 
të përmendura në pikën 1 dhe 2, mund të cilësohen si marrëveshje 
kompensimi set-off në përputhje me nenin 59, pika 1 shkronja “c”, 
të ligjit nr. 133/2016, ku marrëveshjet njihen për qëllime të zbutjes 
së rrezikut sipas rregullave prudenciale dhe mbrojtja, veçanërisht 
për të ruajtur mosndashmërinë, është një kusht për atë njohje.

Neni 7
Kushtet lidhur me marrëveshjet e kompensimit netting

1. Marrëveshjet e kompensimit netting të lidhura ndërmjet bankës dhe 
një pale të vetme cilësohen si marrëveshje kompensimi netting në 
përputhje me nenin 59, pika 1 shkronja “ç”, të ligjit nr. 133/2016, 
ku ato kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga 
kontratat financiare ose derivatet.
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2. Marrëveshjet e kompensimit netting të lidhura midis bankës dhe një 
ose më shumë palëve do të cilësohen si marrëveshje kompensimi 
netting në përputhje me nenin 59, pika 1 shkronja “ç”, të ligjit nr. 
133/2016 në rrethanat e mëposhtme:
a. kur rregullimet janë të lidhura me veprimtarinë e palës tjetër si 

një kundërpalë qendrore;
b. kur marrëveshjet kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrimet 

ndaj sistemeve të pagesës ose të shlyerjes së titujve dhe janë 
të lidhura me veprimtarinë e tyre si sisteme pagese ose shlyerje 
të titujve.

3. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme mund të vendosë, në 
raste të veçanta, që marrëveshjet e kompensimit netting të lidhura 
ndërmjet një banke dhe një ose më shumë palëve mund të cilësohen 
si një marrëveshje kompensimi netting në përputhje me nenin 59, 
pika 1 shkronja “ç”, të ligjit nr. 133/2016, kur ato njihen për 
qëllimet e zbutjes së rrezikut sipas rregullave prudenciale dhe 
mbrojtja, veçanërisht për mosndashmërinë, është një kusht për atë 
njohje.

Neni 8
Kushtet e përgjithshme që zbatohen për marrëveshjet e garancisë, 
marrëveshjet e kompensimit set-off dhe netting dhe marrëveshjet e 

tjera financiare

1. Nenet 5, 6 dhe 7, në këtë rregullore nuk kufizojnë kompetencat e 
mëposhtme të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme:
a. për të mbrojtur çdo lloj marrëveshjeje që mund të përfshihet 

në një nga klasat e shkronjave “a”, ”c”, ”ç”, ”dh” në pikën 1 
të nenit 59 të ligjit nr.133/2016, dhe të cilat në procedurat 
e likuidimit të detyruar mund të jenë objekt i një ndarjeje të 
përkohshme;  

b. për të mbrojtur çdo lloj marrëveshjeje që nuk përfshihet në 
nenin 59, pika 1, të ligjit nr. 133/2016 dhe të cilat në 
procedurat e likuidimit të detyruar mund të jenë objekt i një 
ndarjeje të përkohshme. 

2. Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, në raste të veçanta, 
mund të përjashtojë nga mbrojtja e dhënë në nenin 59, pika 2, të 
ligjit nr. 133/2016, marrëveshjet e garancisë, ose marrëveshjet 
e kompensimit set-off dhe netting që kanë të bëjnë me kontratat që 
përfshijnë klauzola të cilat, në raste paaftësie paguese të palës 
tjetër, lejojnë një palë me aftësi paguese të bëjë vetëm pagesa të 
kufizuara ose të mos bëjë pagesa ndaj palës në paaftësi paguese, 
edhe nëse kjo palë është një kreditore neto. 
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Neni 9
Kushtet në lidhje me marrëveshjet e tjera financiare, duke përfshirë 

titullzimet dhe instrumentet e përdorura për qëllime të zbutjes së 
rrezikut (hedging)

1. Marrëveshjet e tjera financiare të përmendura në nenin 59, pika 1 
shkronja “dh”, të ligjit nr. 133/2016 përfshijnë sa vijon:
a. titullzimet në të cilat ekspozimet themelore janë vendosur në 

transhe dhe janë transferuar me një transferim të plotë të titullit 
nga bilanci i palës iniciuese në ndërhyrje të jashtëzakonshme 
(titullzim true sale). Në këto titullzime, çdo rol i palës iniciuese, 
duke përfshirë shërbimin e huasë, ofrimin e çfarëdo forme të 
mbrojtjes ndaj rrezikut ose ofrimin e likuiditetit, konsiderohet si 
një detyrim që bën pjesë në marrëveshjet e tjera financiare;

b. titullzimet me anë të instrumenteve kontraktuale, kur aktivet 
themelore mbeten në bilancin e bankës në ndërhyrje të 
jashtëzakonshme (titullzim sintetik). Në këto titullzime, interesi 
i letrës me vlerë konsiderohet si e drejtë që bën pjesë në 
marrëveshjen financiare vetëm nëse është i bashkëngjitur 
në aktive të cilat janë mjaftueshëm të identifikuara ose të 
identifikueshme në përputhje me kushtet e marrëveshjes dhe 
ligjin në fuqi.

2. Marrëveshjet që përbëjnë një strukturë të titullzimit e cila mbulon 
marrëdhëniet e ndërsjella midis iniciuesve, emetuesve, trustees, 
ofruesit të shërbimit, administrimit të cash-it dhe kundërpalëve 
të swap-it apo mbrojtjes ndaj riskut të kredisë, konsiderohen se 
formojnë pjesë të marrëveshjeve të tjera financiare, nëse ato 
marrëdhënie reciproke janë të lidhura drejtpërdrejt me aktivet 
themelore dhe me pagesat që do të bëhen nga të ardhurat 
e gjeneruara nga këto aktive për mbajtësit e instrumenteve të 
strukturuara. këto marrëdhënie reciproke përfshijnë detyrime 
dhe të drejta në lidhje me aktivet themelore, detyrimet nën 
instrumentet e emetuara dhe marrëveshjet e garancisë, 
përfshirë transaksionet derivative, të kërkuara për ruajtjen e 
fluksit të pagesave sipas këtyre detyrimeve.

3. pika 2 në këtë nen nuk cenon kompetencën e Autoritetit të 
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për të vendosur - rast pas 
rasti dhe duke marrë në konsideratë strukturën specifike të 
marrëveshjeve të tjera financiare në përputhje me nenin 59, 
pika 1 shkronja ”dh” të ligjit nr. 133/2016 - që marrëveshjet 
e tjera midis palëve të përmendura në pikën 2, të tilla si 
marrëveshjet e shërbimit të huasë, të cilat nuk janë të lidhura 
drejtpërdrejt me aktivet themelore dhe pagesat që do të bëhen, 
të bëjnë pjesë në marrëveshjet e tjera financiare.
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Neni 10
Identifikimi i marrëveshjeve sipas kushteve të përcaktuara në këtë 

rregullore

Në përputhje me përcaktimet në këtë rregullore, banka kujdeset për 
identifikimin e marrëveshjeve sipas kushteve të përcaktuara në këtë 
rregullore dhe mbajtjen e një regjistri të veçantë për to.

KrYETArI I KËSHILLIT MBIKËQYrËS 

GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 36, datë 7.7.2021

PËr 
MIrATIMIN E rrEGULLOrES

“PËr rrEGULLAT E BrENDSHME TË ADMINISTrIMIT TË SISTEMIT TË 
rEGJISTrIT TË KrEDIVE NË BANKËN E SHQIPËrISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronja “f” e ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 127 
të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për rregullat e brendshme të administrimit të 
sistemit të regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i 
Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Sistemeve të 
pagesave, kontabilitetit dhe Financës, Departamenti i Burimeve 
Njerëzore, si dhe Degët e Bankës së Shqipërisë me zbatimin e 
këtij vendimi. 

3. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet udhëzimi nr. 
70, datë 13.10.2010, “Mbi funksionimin e Regjistrit të kredive në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë.

4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

 
ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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KrEU I
DISPOZITA TË PËrGJITHSHME

Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i funksioneve, detyrave 
dhe procedurave të brendshme që përmbushin dhe realizojnë njësi 
organizative të caktuara të Bankës së Shqipërisë, për administrimin e 
sistemit të Regjistrit të kredive.

Neni 2
Fusha e zbatimit

Subjekte të zbatimit të kësaj rregulloreje janë njësitë organizative të 
mëposhtme të Bankës së Shqipërisë:

a. Departamenti i Mbikëqyrjes;
b. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit;
c. Departamenti i Sistemit të pagesave kontabilitetit dhe Financës;
d. Departamenti i Burimeve Njerëzore; si dhe
e. Degët e Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar në rregulloren nr. 72, datë 2.12.2020, “Mbi 
funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë, si dhe 
kushtet dhe procedurat për njohjen, përdorimin dhe rishikimin e 
të dhënave që administrohen në të”, (këtu e më poshtë në këtë 
rregullore do të quhet “rregullorja e regjistrit të kredive”).

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto 
kuptime:
a. Sistem TEST është ambienti në sistemin e Regjistrit të kredive 

(Rk) në Bankën e Shqipërisë, i cili përdoret për qëllime testimi;
b. Roli/profil i përdoruesit është tërësia e të drejtave, detyrimeve 

dhe kufizimeve që ka një përdorues lidhur me sistemin Rk;
c. Datë efektive është data/periudha për të cilën të dhënat e 

raportuara konsiderohen të kenë efekt;
d. BSh është Banka e Shqipërisë;
e. DM është Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë;
f. DTI është Departamenti i Teknologjisë së Informacionit në 

Bankën e Shqipërisë;
g. DSpkF është Departamenti i Sistemeve të pagesave, 

kontabilitetit dhe Financës; 
h. DBNJ është Departamenti i Burimeve Njerëzore në Bankën e 
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Shqipërisë;
i. Dega është njësia, pjesë e strukturës organizative të Bankës së 

Shqipërisë, e cila funksionon në bazë të rregullores së degëve;
j. kompania Zhvilluese është shoqëria, me të cilën BSh-ja ka 

lidhur një marrëdhënie kontraktore për zhvillimin, mirëmbajtjen 
dhe përditësimin e sistemit të Regjistrit të kredive.   

KrEU II
FUNKSIONET DHE DETYrAT E DEPArTAMENTEVE NË SISTEMIN rK

Neni 4
Funksionet dhe detyrat e DM-së

DM-ja si përgjegjës i sistemit të Regjistrit të kredive, përmbush funksionet 
dhe kryen detyrat e mëposhtme: 
 
1. zbaton politikën dhe rregulloren e sigurisë së informacionit në 

cilësinë e përgjegjësit të sistemit; 
2. krijon, ndryshon dhe /ose ç’aktivizon në sistem, përdoruesit, sipas 

parashikimeve në nenin 22, pika 2, të rregullores së Regjistrit të 
kredive;

3. trajton kërkesat lidhur me dhënien ose heqjen e aksesit në sistem 
të përdoruesve, sipas parashikimeve të nenit 9 të rregullores së 
Regjistrit të kredive;

4. administron kalendarin e festave zyrtare dhe kursin e këmbimit në 
sistemin e Regjistrit të kredive;

5. kryen kuadrimet mujore/tremujore midis të dhënave të raportuara 
në Regjistrin e kredive dhe të dhënave të raportuara nga Raportuesit 
e të dhënave nëpërmjet SRU-së;

6. trajton kërkesat e raportuesve të të dhënave për hapje të aksesit në 
sistem, me qëllim përditësimin e të dhënave në datën efektive për të 
cilën janë tejkaluar afatet e raportimit, sipas përcaktimeve në nenin 
13, pika 2, të rregullores së Regjistrit të kredive;

7. faturon detyrimet e raportuesve të të dhënave për përdorimin e 
sistemit të Regjistrit të kredive sipas specifikimeve në nenin 10 të 
kësaj rregulloreje;

8. nxjerr raportin e kredimarrësit sipas përcaktimeve në nenin 23 të 
rregullores. Shkresa përcjellëse që shoqëron raportin e kredimarrësit, 
nënshkruhet nga drejtori i DM-së dhe/ose nga përgjegjësi i Zyrës 
së Regjistrit të kredive. Në mungesë të tyre, nënshkrimi i shkresës 
përcjellëse realizohet në përputhje me rregulloren “Mbi rregullat 
procedurale të Bankës së Shqipërisë”;

9. mban dhe përditëson regjistrin e kërkesave për raportin e 
kredimarrësit dhe/ose rishikimin e të dhënave të tij. Të dhënat në 
këtë regjistër mbahen për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga 
momenti i dorëzimit të kërkesës për raportin e kredimarrësit dhe/
ose rishikimin e të dhënave të tij;

10. trajton dhe siguron informacionin në lidhje me të dhënat sintetike të 
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të gjithë kredimarrësve të sistemit bankar, mbi bazën e raporteve 
që gjeneron Regjistri i kredive, në kuadër të:

a. realizimit të funksionit rregullator dhe mbikëqyrës të BSh-së,
b. kërkesave nga departamentet përkatëse të BSh-së për të 

dhënat/informacionin që mban dhe përpunon Regjistri i 
kredive, në përmbushje të funksioneve të tyre dhe sipas 
parashikimeve të rregullores së regjistrit të kredive,

c. kërkesave për qëllime kërkimore, statistikore dhe publikime të 
ndryshme nga BSh-ja, sipas parashikimeve të rregullores së 
Regjistrit të kredive;

11. mbikëqyr dhe monitoron raportimin e të dhënave në Regjistrin e 
kredive, sipas kërkesave të rregullores së regjistrit të kredive; 

12. monitoron veprimtarinë që lidhet me mbrojtjen e të dhënave dhe të 
drejtave të klientëve të raportuesve të të dhënave; 

13. inicion procedurat për pezullimin e aksesit të raportuesit të të 
dhënave në Regjistrin e kredive, në përputhje me përcaktimet e 
rregullores së Rk-së;

14. bashkëpunon me njësitë e tjera organizative të BSh-së për zbatimin 
e rregullores së regjistrit të kredive;

15. mban kontaktet me përdoruesit e sistemit të Regjistrit të kredive;
16. ndjek dhe zbaton procedurat për përfshirjen e një raportuesi të ri të 

dhënash në Regjistrin e kredive.

Neni 5
Funksionet dhe detyrat e DTI-së

DTI-ja, si kujdestar i sistemit të Regjistrit të kredive, përmbush funksionet 
dhe realizon detyrat e mëposhtme:

1. administron dhe mirëmban teknikisht sistemin Regjistrit të kredive 
dhe infrastrukturën teknike të tij, si dhe mbështet përdoruesit në 
operimin e sistemit të Regjistrit të kredive;

2. zbaton politikën dhe rregulloren e sigurisë së informacionit në 
sistemin e Regjistrit të kredive dhe ndërton mekanizma për të 
siguruar mbrojtjen nga aksesi i paautorizuar, besueshmërinë dhe 
mbrojtjen e konfidencialitetit të të dhënave që mban dhe përpunon 
sistemi i Regjistrit të kredive;

3. mbështet dhe zhvillon infrastrukturën teknike të sistemit të Regjistrit të 
kredive;

4. zbaton procedurat për vendosjen e versioneve të reja në sistemin 
e Regjistrit të kredive, si dhe kryen përditësimet në përputhje me 
instruksionet e dhëna nga kompania zhvilluese;

5. shqyrton kërkesat për zhvillime të reja/përditësime në sistemin e 
Regjistrit të kredive ose në infrastrukturën teknike të tij dhe, pas 
vlerësimit të mundësive, ndërmerr hapat e nevojshëm, sipas rastit 
në bashkëpunim me DM-në, për implementimin e tyre; 

6. harton dhe zbaton procedurat e Fallback-Recovery, Backup-Restore, 
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në përputhje me parashikimet e rregullores së Regjistrit të kredive, 
në funksion të vazhdimësisë së veprimtarisë, i teston periodikisht 
ato, si dhe informon DM-në mbi rezultatet;

7. kryen arkivimin e të dhënave të sistemit të Regjistrit të kredive;
8. administron përdoruesit e BSh-së në sistemin e Regjistrit të kredive, 

duke krijuar, ndryshuar profilet e tyre, pas plotësimit të formularit 
të aneksit 1, pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. ky formular 
nënshkruhet nga drejtuesi i departamentit që inicion kërkesën dhe 
miratohet nga drejtuesi i DM-së. kërkesat e paraqitura sipas këtij 
formulari zbatohen me miratimin e drejtuesit të DTI-së;

9. ç’aktivizon përdoruesin me ndryshimin e vendit të punës apo 
largimin e tij, me kërkesë të drejtuesit të departamentit përkatës, si 
dhe me miratim nga drejtuesi i DTI-së;

10. administron formularët/kërkesat për përdoruesit e sistemit sipas 
përcaktimeve në nenet 8 dhe neni 9, pika 3, të rregullores së 
Regjistrit të kredive.

Neni 6
Funksione dhe detyra të përbashkëta të DM-së dhe DTI-së

DM-ja dhe DTI-ja përmbushin dhe realizojnë funksione dhe detyra të 
përbashkëta si më poshtë:

1. zbatojnë rregullat për sigurinë e informacionit në funksion të garantimit 
të parimeve të sigurisë: disponueshmërisë, konfidencialitetit, 
integritetit, aksesit të autorizuar në sistemin e Regjistrit të kredive;

2. ndjekin proceset e nevojshme për përfshirjen e një raportuesi të ri 
të të dhënave në sistemin e Regjistrit të kredive;

3. mbajnë kontaktet dhe mbështesin raportuesit e të dhënave në 
operimin në sistemin e Regjistrit të kredive, DM-ja për çështjet të 
cilat lidhen me të dhënat që raportohen dhe DTI-ja për çështjet 
teknike dhe infrastrukturore; 

4. administrojnë ngjarjet e paparashikuara dhe situatat e emergjencës 
në sistemin e Regjistrit të kredive, dhe mbajnë kontakt me raportuesit 
e të dhënave për t’i informuar dhe asistuar ata deri në rikthimin e 
funksionalitetit normal të tij;

5. shërbejnë si pikë kontakti dhe janë ndjekës të kontratës të lidhur 
nga BSh-ja me kompaninë zhvilluese;

6. shqyrtojnë problematikat e ngritura nga raportuesit e të dhënave, 
në lidhje me ngjarje të paparashikuara të sistemit të Regjistrit të 
kredive, si dhe ndjekin ecurinë deri në zgjidhjen e tyre. Nëse 
DTI-ja konstaton elemente teknike të cilat mund të kenë ndikim në 
funksionalitetin e sistemit të Regjistrit të kredive ose në aftësinë e 
raportuesve të të dhënave për të operuar në të, vë në dijeni DM-në;

7. bashkëpunojnë gjatë procesit të testimit të procedurave Fallback-
Recovery;

8. bashkëpunojnë për hartimin e raporteve mbi incidente apo ngjarje 
të paparashikuara në infrastrukturën pranë BSh-së, që ndikojnë në 
disponueshmërinë e shërbimit të sistemit të Regjistrit të kredive për 
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përdoruesit e tij;
9. raportojnë në përputhje me aktet rregullative të BSh-së për rrezikun 

operacional, pranë njësisë përgjegjëse në BSh; 
10. mbikëqyrin funksionimin e sistemit të Regjistrit të kredive dhe 

mbështesin përdoruesit e tij;
11. bashkëpunojnë për formulimin e njoftimeve për raportuesit e të 

dhënave në rastet e ngjarjeve të paparashikuara, situatave të 
emergjencës, apo aplikimit të ndryshimeve në sistemin e Regjistrit 
të kredive;

12. kryejnë procedurat për pezullimin e aksesit në sistem sipas 
përcaktimeve në nenin 28 të rregullores së Regjistrit të kredive;

13. bashkëpunojnë për hartimin dhe rishikimin e kuadrit nënligjor, 
me qëllim mirëfunksionimin dhe sigurinë e sistemit të Regjistrit të 
kredive.

Neni 7
Funksionet dhe detyrat e DSPKF-së

DSpkF-ja përmbush funksionet dhe detyrat e mëposhtme në lidhje me 
Regjistrin e kredive.

1. Raporton në Regjistrit e kredive të dhënat për kreditë që BSh-ja 
i jep punonjësve të saj, në përputhje me rregulloren e kredive të 
punonjësve të BSh-së, si dhe përditëson të dhënat e raportuara 
në përputhje me afatet e parashikuara në rregulloren e Regjistrit 
të kredive brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të para të punës të 
muajit pasardhës.

2. Monitoron saktësinë e të dhënave të raportuara në Regjistrin e 
kredive. 

3. DSpkF-ja dhe DM-ja informojnë njëra-tjetrën për çdo problematikë, 
vonesë, pasaktësi, plotësim të të dhënave në sistemin Rk për 
punonjësit kredimarrës të BSh-së, konstatuar gjatë ngarkimit të 
raporteve apo të njoftuara nga DM-ja, si dhe kryen korrigjimin/
plotësimin e të dhënave të pasakta në Regjistrin e kredive.

4. Monitoron plotësimin dhe korrigjimin e të dhënave për punonjësit 
kredimarrës të BSh-së, në përputhje me parashikimet e rregullores 
së Regjistrit të kredive dhe të rregullores së kredive të punonjësve 
të BSh-së.

5. Raporton pranë DM-së fondet e hyra për tarifat/komisionet për 
përdorimin e Regjistrit të kredive.

6. Informon DM-në dhe/ose DTI-në për çdo rast raportimi të pasaktë, 
të paplotë apo me vonesë të të dhënave në Regjistrin e kredive, 
për punonjësit kredimarrës të BSh-së.

Neni 8
Funksionet dhe detyrat e DBNJ-së

DBNJ-ja përmbush dhe realizon funksionet dhe detyrat e mëposhtme:
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1. siguron që çdo punonjës i BSh-së që aplikon për kredi të nënshkruajë 
“klauzolën e pëlqimit paraprak”, në zbatim të përcaktimeve të 
rregullores së Regjistrit të kredive dhe e përfshin atë në dosjen e 
çdo punonjësi të BSh-së që ka aplikuar për të marrë kredi;

2. siguron që çdo punonjës i BSh-së që aplikon për të marrë kredi, 
të paraqesë edhe Raportin e kredimarrësit. ky raport nxirret me 
kërkesë të vetë punonjësit, sipas procedurave të përcaktuara në 
rregulloren e Regjistrit të kredive.

Neni 9
Funksionet e Degëve 

Degët e BSh-së përmbushin dhe realizojnë funksionet dhe detyrat e 
mëposhtme:

1. pranojnë dhe mbledhin kërkesat, nga individët/personat juridikë, 
së bashku me dokumentacionin shoqërues të nevojshëm, sipas 
kërkesave të rregullores së Regjistrit të kredive, për nxjerrjen e 
Raportit të kredimarrësit dhe/ose rishikimin e të dhënave që 
pasqyrohen në të; 

2. pranojnë dhe mbledhin kërkesat e paraqitura nga individë/persona 
juridik për të përftuar shërbimin online të sistemit të Regjistrit të 
kredive, sipas parashikimeve në nenin 22, pika 2, të rregullores 
së Regjistrit të kredive;

3. sigurohen që kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues i nevojshëm 
të jenë të sakta dhe të plota, në përputhje me përcaktimet e 
rregullores së Regjistrit të kredive; 

4. me anë të postës së BSh-së, dërgojnë kërkesat dhe dokumentacionin 
shoqërues të nevojshëm në Zyrën e Regjistrit të kredive;

5. pas trajtimit të kërkesave nga Zyra e Regjistrit të kredive, ia 
dorëzojnë Raportin e kredimarrësit subjektit që ka kërkuar nxjerrjen 
ose rishikimin e të dhënave të tij. 

Neni 10
Veprimet për faturimin e raportuesve të të dhënave mbi përdorimin e 

sistemit të Regjistrit të Kredive

1. Faturimi i detyrimeve financiare që i ngarkohet raportuesve të të 
dhënave për përdorimin e Regjistrit të kredive, kryhet nga DM-
ja, mbi bazën e dëftesave të debitit që gjenerohen nga Regjistri 
i kredive dhe të kërkesave për hapje të aksesit në sistem dhe në 
përputhje me tarifat e parashikuara në rregulloren e Regjistrit të 
kredive. 

2. DM-ja përgatit dhe dërgon zyrtarisht faturat mujore tek raportuesit 
e të dhënave, brenda ditës së 10 (dhjetë) të punës së muajit 
pasardhës.

3. DM-ja dërgon zyrtarisht pranë DSpkF-së një përmbledhëse të 
detyrimeve financiare të përmendura në pikën 1 të këtij neni, vetëm 
për bankat, duke autorizuar DSpkF-në për shlyerjen e detyrimeve 
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financiare të bankave në lidhje me përdorimin e Regjistrit të kredive.
4. DSpkF-ja kryen veprimet për shlyerjen e detyrimeve financiare të 

bankave dhe degëve të bankave të huaja, nëpërmjet debitimit të 
llogarive të tyre shlyerëse në sistemin e pagesave AIpS, për vlerën 
e detyrimit të evidentuar për secilën prej tyre, në përmbledhësen e 
parashikuar në pikën 3 të këtij neni.

5. Subjektet financiare jobanka dhe unionet e shoqërive të kursim-
kreditit shlyejnë detyrimet e tyre financiare, sipas faturave financiare 
të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, brenda datës 15 të muajit 
pasardhës, nëpërmjet transferimit të vlerës së detyrimit pranë BSh-
së, nga bankat ose degët e bankave të huaja.

6. DM-ja rakordon llogaritë e të ardhurave nga përdorimi i Regjistrit të 
kredive, të dërguara nga DSpkF-ja, me arkëtimet/mandatpagesat 
dërguar subjekteve.

KrEU III
PJËSËMArrJA NË SISTEMIN rK 

Neni 11
Përfshirja në Regjistrin e Kredive e një raportuesi të ri të dhënash 

procedurat e përfshirjes së një raportuesi të ri të dhënash në Regjistrin e 
kredive ndiqen nga DM-ja dhe DTI-ja, në bashkëpunim me kandidatin 
pjesëmarrës. këto procedura kalojnë në hapat e paraqitur më poshtë.

1. DM-ja merr në shqyrtim kërkesën zyrtare të kandidatit dhe e 
informon atë për miratimin ose jo të saj. Nëse kërkesa e kandidatit 
miratohet, vijohet me informimin dhe asistencën teknike të kandidatit 
si në vijim:

a. DM-ja informon kandidatin mbi të drejtat dhe detyrimet që 
lindin me përfshirjen e tij si raportues i të dhënave në Regjistrin 
e kredive, sipas parashikimeve të rregullores së regjistrit të 
kredive;

b. DM-ja vendos në dispozicion të kandidatit bazën rregullative 
mbi të cilën mbështetet veprimtaria e Regjistrit të kredive;

c. DTI-ja dhe DM-ja bashkëpunojnë për hartimin, rast pas rasti, 
të kalendarit të detajuar me hapat teknikë të përfshirjes në 
sistemin e Regjistrit të kredive dhe DM-ja ia komunikon atë 
kandidatit;

d. DM-ja informon kandidatin me kodin e identifikimit të tij në 
sistemin e Regjistrit të kredive;

e. DTI-ja informon kandidatin mbi infrastrukturën teknike që 
duhet të ketë në dispozicion dhe për detaje të tjera të lidhura 
me parametra dhe kushte teknike që infrastruktura duhet të 
plotësojë, si dhe e asiston teknikisht atë;

f. DTI-ja vë në dispozicion të kandidatit mjetet e duhura, aty 
ku është e aplikueshme, si dhe dokumentacionin teknik të 
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nevojshëm, për kryerjen e instalimeve dhe implementimin e 
infrastrukturës së duhur për operimin në sistemin e Regjistrit të 
kredive;

g. DTI-ja dhe DM-ja udhëzojnë dhe ndjekin procesin e përfshirjes 
në sistemin e Regjistrit të kredive të kandidatit të ri. 

2. Testimi dhe trajnimi i kandidatit:
a. DTI-ja dhe DM-ja bashkëpunojnë për trajnimin e përdoruesve 

në sistemin e Regjistrit të kredive të kandidatit;
b. DTI-ja dhe DM-ja, në bashkëpunim me kandidatin, kryejnë 

testimet e nevojshme në sistemin Test;
c. DTI-ja, në bashkëpunim me kandidatin, kryen testime, kur është 

e nevojshme, për elementet teknike të infrastrukturës që do të 
mbështesë operimin në sistemin e Regjistrit të kredive.

3. Aksesimi i ambientit TEST të Regjistrit të kredive:
a. DTI-ja krijon përdoruesit e kandidatit në ambientin Test të 

Regjistrit të kredive, në përputhje me përcaktimet e rregullores 
së regjistrit të kredive;

b. kandidati ngarkon të dhënat sipas formatit të raportimit të 
parashikuar në Aneksin 3 të rregullores së regjistrit të kredive;

c. pas përfundimit me sukses të fazës së testimit, vijohet me 
procedurat për aksesimin e ambientit LIVE të Regjistrit të 
kredive.

4. Aksesimi i ambientit LIVE i Regjistrit të kredive:
a. kandidati dorëzon pranë BSh-së kuadrin e brendshëm 

rregullator mbi të cilin do të bazohet përdorimi i sistemit 
të Regjistrit të kredive, si dhe formularin e kërkesës për 
përdorues, sipas përcaktimeve përkatësisht në nenet 19 dhe 9 
të rregullores së Regjistrit të kredive;

b. DTI-ja dhe DM-ja shqyrtojnë dokumentacionin e paraqitur 
nga kandidati, si dhe plotësimin e të gjitha kushteve për t’u 
përfshirë si raportues i të dhënave në sistemin e Regjistrit të 
kredive dhe, nëse vlerësohen të plota, vijohet me krijimin e 
aksesit në ambientin LIVE të Regjistrit të kredive;

c. DTI-ja krijon përdoruesit e raportuesit të ri të të dhënave në 
sistemin e Regjistrit të kredive, në përputhje me formularin për 
përdorues të dorëzuar nga kandidati;

d. DM-ja njofton raportuesit e tjerë të të dhënave për përfshirjen 
e raportuesit të ri në sistemin e Regjistrit të kredive.

Neni 12
Pezullimi i aksesit në Regjistrin e Kredive

kufizimi i përkohshëm apo përjashtimi i një raportuesi të të dhënave 
nga Regjistri i kredive, sipas parashikimeve të nenit 28 të rregullores 
së Regjistrit të kredive, kryhet në bashkëpunim të ngushtë të DM-së dhe 
DTI-së.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 23
numër 4

korrik 2021

vëllimi 23
numër 4
korrik 2021

36 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 37

KrEU IV
VEPrIME TË TJErA PrOCEDUrIALE NË LIDHJE ME SISTEMIN E rEGJISTrIT 

TË KrEDIVE

Neni 13
administrimi i ndryshimeve dhe kontrolli ndaj tyre

1. Ndryshimet në sistemin e Regjistrit të kredive mund të jenë ndryshime 
funksionale dhe/ose teknike.

2. Çdo kërkesë për ndryshim në sistemin e Regjistrit të kredive 
vlerësohet nga DM-ja dhe DTI-ja dhe miratohet prej tyre për t’u 
zbatuar, kur vlerësohet e arsyeshme.

3. Ndryshimet apo korrektimet e nevojshme në procedurat dhe/ose 
në dokumentacionin plotësues të sistemit të Regjistrit të kredive, u 
njoftohen paraprakisht raportuesve të të dhënave nga DM-ja.

4. DTI-ja dhe DM-ja bashkëpunojnë në kryerjen e testimeve, në 
rastet kur lind e nevojshme të shqyrtohen sjellje funksionale të 
sistemit, përditësime të ofruara nga kompania kontraktore që 
kryen mirëmbajtjen e sistemit, si dhe kur evidentohen problematika 
në funksionimin e sistemit të Regjistrit të kredive. Raportuesit e të 
dhënave mund të jenë pjesë e testimeve atëherë kur gjykohet e 
nevojshme.

5. Çdo ndryshim duhet të aplikohet në sistemin e Regjistrit të kredive 
pasi të jetë testuar fillimisht në ambientin e dedikuar për testim, 
atëherë kur është e mundur, si dhe pas miratimit nga drejtuesit e 
DM-së dhe DTI-së.

6. DM-ja dhe DTI-ja nuk janë të detyruar të këshillohen me raportuesit e 
të dhënave në rastet kur nevoja për ndërhyrje në sistemin e Regjistrit 
të kredive është urgjente dhe çdo vonesë mund të shkaktojë 
vështirësi për përdoruesit e tij.

KrEU V
NGJArJET E PAPArASHIKUArA

Neni 14
administrimi i ngjarjeve të paparashikuara

1. Ngjarje e paparashikuar, në kuptimin e sistemit të Regjistrit të 
kredive, konsiderohet çdo mosfunksionim në: 
a) infrastrukturën e sistemit;
b) komponentë të infrastrukturës IT që kanë ndikim të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë në mirëfunksionimin e sistemit të Regjistrit të 
kredive.

2. Në çdo rast kur DTI-ja konstaton një ngjarje të paparashikuar në 
sistemin e Regjistrit të kredive njofton menjëherë DM-në.

3. Në çdo rast kur DM-ja konstaton një mosfunksionim në sistemin e 
Regjistrit të kredive njofton menjëherë DTI-në.
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4. Menjëherë pas konstatimit të një ngjarjeje të paparashikuar, DTI-ja 
merr masa për zgjidhjen e saj. DM-ja dhe DTI-ja, në bashkëpunim 
me njëri-tjetrin, administrojnë ngjarjet e paparashikuara, përfshirë 
dhe forcat madhore.

5. Në rast se, për shkak të ngjarjeve të paparashikuara, rivënia në 
punë e sistemit është e pamundur, DTI-ja realizon procedurat për 
kalimin në ambientin Backup të sistemit.

6. Menjëherë pas konstatimit të një ngjarjeje të paparashikuar, DTI-ja 
merr masat e nevojshme për zgjidhjen e saj. Në rast se situata nuk 
zgjidhet brenda një kohe të arsyeshme, DM-ja njofton sa më shpejt 
të jetë e mundur raportuesit e të dhënave, në rast se ndërprerja 
mund të ndikojë ose ndikon tek ta.

7. Menjëherë pas zgjidhjes së situatës të krijuar për shkak të ngjarjeve të 
paparashikuara, dhe/ose me përfundimin e ngjarjeve që përbëjnë 
forcë madhore, DM-ja dhe DTI-ja ndërmarrin hapat e nevojshëm për 
rifillimin e operimit të sistemit të Regjistrit të kredive. Me zgjidhjen 
e situatës të krijuar për shkak të ngjarjeve të paparashikuara dhe/
ose me përfundimin e ngjarjeve që përbënin forcë madhore, DM-
ja njofton raportuesit e të dhënave për rikthimin e funksionalitetit 
normal të sistemit të Regjistrit të kredive.

8. DM-ja dhe DTI-ja kryejnë analiza mbi aktivitetin dhe mbi 
bashkëveprimin e njësive të BSh-së në situatat e paparashikuara, si 
dhe mbi sjelljen e tyre gjatë përpjekjeve për të mundësuar rivënien 
në funksionim të sistemit të Regjistrit të kredive. kur vlerësohet e 
nevojshme, propozohen masa për përmirësim në të ardhmen të 
procedurave apo të konfigurimeve të sistemit të Regjistrit të kredive 
dhe të pajisjeve të tij.

Neni 15
Pezullimi i funksionimit të sistemit

1. DM-ja dhe DTI-ja mund të pezullojnë pjesërisht apo tërësisht 
funksionimin e sistemit të Regjistrit të kredive, në rrethanat kur 
vazhdimi i funksionimit të tij do të kishte ndikim negativ mbi stabilitetin 
e tij. Në këto raste, DM-ja dhe DTI-ja njoftojnë menjëherë për këtë 
fakt raportuesit e të dhënave.

2. Gjatë periudhës së pezullimit të funksionimit të sistemit të Regjistrit 
të kredive, hedhja e të dhënave dhe përdorimi i sistemit të Regjistrit 
të kredive zhvillohet sipas mënyrës së përcaktuar rast pas rasti nga 
DM-ja dhe DTI-ja. 

3. DTI-ja rivendos funksionimin e sistemit të Regjistrit të kredive sa më 
shpejt që të jetë e mundur, duke njoftuar menjëherë për këtë fakt të 
gjithë raportuesit e të dhënave.
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KrEU VI
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 16
Organizimi i brendshëm

Organizimi i brendshëm i punës brenda njësive organizative të BSh-
së të përmendura në këtë rregullore, për ushtrimin e funksioneve dhe 
zbatimin e detyrave të parashikuara nga dispozitat e kësaj rregulloreje, 
përcaktohet nëpërmjet manualeve përkatëse të veprimtarisë për çdo 
njësi organizative përbërëse, si dhe në përshkrimet përkatëse të vendeve 
të punës.
 

Neni 17
Hyrja në fuqi

kjo rregullore hyn në fuqi pas publikimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

KrYETArI I KËSHILLIT MBIKËQYrËS 

GENT SEJKO
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KONFIDENCIAL 
 
 

Aneksi 1 
 

Banka e Shqipërisë 
Departamenti i Mbikëqyrjes 

Kërkesë për aprovim profili përdoruesi 
 
 
  
 
 
 
 
 
Pronari: D E P A R T A M E N T I  I  M B I K Ë Q Y R J E S  
 
Sistemi: R E G J I S T R I  I  K R E D I V E         
 
Departamenti:                            
                                                                                                                           
Punonjësit                        me detyrë ___________ t'i jepen të drejtat si më poshtë: 
 
 

Nr Roli Profili i përdoruesit Lejohet 
Po Jo 

1 DTISEARCH 

Administrimi  
a. Ndryshimi i fjalëkalimit; 

  
Regjistri i Kredive  

b. Shkarkimi i të dhënave;  
c. Kërkim i thjeshtë;  
d. Kërkim me Batch;  
e. Moduli i faturimit; 

2 DTIDATAENTRY 

Administrimi 
f. Ndryshimi i fjalëkalimit; 

  
Regjistri i Kredive 

g. Ngarkimi i të dhënave 
h. Shkarkimi i të dhënave 

Raportet 

3 DTIPROBLEMSADMIN 
Administrimi 

i. Ndryshimi i fjalëkalimit;   Regjistri i Kredive 
j. Raportime Parregullsish; 

4 AUDIT 

Administrimi  
k. Subjekte;  
l. Përdorues; 
m. Ndryshimi i Fjalëkalimit; 
n. Login; 

  

Tiranë, më    /   /     
Autorizuesi 

          (___________) 

(                       ) 

Drejtori i Dep. që bën 
kërkesën 

(                      ) 

(                           ) 
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Raportet 

5 SUPERVISION 

Administrimi  
o. Subjekte;  
p. Përdorues; 
q. Ndryshimi i Fjalëkalimit;  

  

Konfigurime  
r. Kalendari i Festave;  

Regjistri Kredive  
s. Raportime Parregullsish; 
t. Shkarkimi i të dhënave; 
u. Kërkim i thjeshtë; 
v. Kërkim me Batch;  
w. Kursi; 
x. Moduli i faturimit; 

Raportet 

6 SYSADMIN 

Administrimi  
y. Subjekte;  
z. Përdorues; 
aa. Ndryshimi i Fjalëkalimit; 
bb. Login; 

  

Konfigurime  
cc. Konfigurime të Sistemit; 
dd. Konfigurime të Skedarëve; 
ee. Konfigurim E-mail; 
ff. Kalendari i Festave; 
gg. Llojet e Elementëve Fundorë; 
hh. Elementët Fundorë; 

Regjistri Kredive  
ii. Ngarkimi i të dhënave;  
jj. Shkarkimi i të dhënave; 
kk. Kërkim i thjeshtë; 
ll. Kërkim me Batch;  
mm. Moduli i faturimit; 

Raportet 
 
 
 
 
 

 
 

Departamenti i Teknologjisë dhe 
Informacionit  
Punonjësi           I          

 

Username                 
 

Data Nënshkrimi (Firma) 

Krijoi                     
 

  /   /   
 

 

Kontrolloi                     
 

  /   /   
 

 

Drejtori i DTI 
 

(                       )                  

Përdoruesit të mëposhtëm t’i hiqen të drejtat:  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________ 
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 37, datë 7.7.2021

PËr
DHËNIEN E MIrATIMIT PArAPrAK PËr ZOTËrIMIN NGA

 ÇALIK HOLDING A.Ş. TË 100 PËr QIND TË KAPITALIT AKSIONAr TË 
BANKËS  KOMBËTArE TrEGTArE SH.A.  

Në bazë dhe për zbatim të shkronjës “e” të nenit 43 të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të shkronjës 
“h” të pikës 1 të nenit 24, dhe nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si 
dhe të rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave 
dhe të degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.3.2009, të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100 për qind të aksioneve 
me të drejtë vote të kapitalit aksionar të Bankës kombëtare Tregtare 
sh.a., nga Çalik holding  A.Ş. 

2. Ngarkohet Banka kombëtare Tregtare sh.a. të njoftojë Bankën e 
Shqipërisë për përfundimin e transaksionit të përmendur në pikën 1 
të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohen kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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rEPUBLIKA E SHQIPËrISË
BANKA E SHQIPËrISË
KËSHILLI MBIKËQYrËS

VENDIM
Nr. 38, datë 7.7.2021

PËr 
MIrATIMIN E KODIT TË ETIKËS PËr ADMINISTrIMIN E rEZErVËS 

VALUTOrE

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozim të 
Departamentit të Operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të miratojë “kodin e Etikës për Administrimin e Rezervës Valutore”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe 
Departamenti i Sistemeve, pagesave, kontabilitetit dhe Financës 
me zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

SEKrETArI KrYETArI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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KODI I ETIKËS PËr ADMINISTrIMIN E rEZErVËS VALUTOrE

Neni 1
Përkufizime dhe shkurtesa

Në zbatim të këtij kodi, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:

a) DOM – Departamenti i Operacioneve Monetare;
b) DSpkF – Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe 

Financës;
c) SO – Sektori i Operacioneve;
d) SAARr – Sektori i Analizës dhe Administrimit të Rreziqeve;
e) ZARV – Zyra e Administrimit të Rezervës Valutore;
f) kodi – kodi i Etikës për Administrimin e Rezervës Valutore;
g) kodi Etik i Bankës - kodi i Etikës të Bankës së Shqipërisë, miratuar 

me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 25.6.2003, i 
ndryshuar; 

h) “best-effort” – për qëllime të nenit 10, pika 2, shkronja “b”, në këtë 
kod, togfjalëshi “best-effort” nënkupton standardin e përpjekjeve 
maksimale që bën një menaxher portofoli në zëvendësim të kolegut 
të saj/tij, duke synuar rezultate dhe mbajtur përgjegjësi për to, 
njësoj si për punën që kryen vetë në kushte të zakonshme.

Neni 2
Objekti dhe fusha e zbatimit

1. ky kod synon të adresojë aspekte etike që lindin gjatë ushtrimit 
të funksionit të administrimit të Rezervës Valutore në Bankën 
e Shqipërisë. Disa prej këtyre aspekteve janë specifikisht të 
kërkueshme për zbatim vetëm për këtë funksion. ky kod mbulon 
edhe aspekte të tjera etike që nuk lidhen specifikisht dhe vetëm 
me këtë funksion, por që në rastin e punonjësve që administrojnë 
rezervën valutore kërkojnë një rregullim më të rreptë për vetë 
rëndësinë që ka funksioni.

2. ky kod rregullon:
a) aspekte të marrëdhënieve mes punonjësve që ushtrojnë këtë 

veprimtari në ZARV;
b) aspekte të marrëdhënieve mes punonjësve të kësaj njësie dhe 

të njësive të tjera që përfshihen drejtpërdrejtë në administrimin 
e rezervës valutore në DOM ose në mbështetje të kësaj 
veprimtarie në departamente të tjera; 

c) aspekte të sjelljes së punonjësve të përmendur në shkronjat “a” 
dhe “b” në marrëdhënien e tyre me kundërpalët gjatë procesit 
të tregtimit, si dhe formave të tjera të ndërveprimit me to; 

d) aspekte të tjera të vlerësimit të interesit personal kundrejt atij 
të Bankës së Shqipërisë, gjatë ushtrimit të detyrës së këtyre 
punonjësve për administrimin e rezervës valutore. 
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Neni 3
Parimi i ndarjes së qartë të rolit mbikëqyrës nga roli ekzekutues

1. për të parandaluar konfliktin e interesit, punonjësit dhe strukturat që 
angazhohen në funksione ekzekutuese të administrimit të rezervës 
valutore (ZARV), janë të ndryshëm nga ata që mbikëqyrin këto 
funksione (SAARr). 

2. kur, për arsye objektive, ka mungesa të theksuara të stafit që merret 
me administrimin e rezervës valutore, për nevoja të vazhdimësisë 
së punës, drejtori i DOM-it mund të lejojë përjashtime nga rregulli 
i mësipërm, duke shpërndarë në mënyrë të përkohshme punën e 
njësisë në mungesë tek punonjësit e njësisë tjetër, nëse në gjykimin 
e tij, rishpërndarja si më sipër nuk sjell konflikt interesi.

3. kohëzgjatja e rishpërndarjes është vetëm e përkohshme sa 
kohëzgjatja e mungesave në staf, si dhe gjithmonë në përputhje 
me rregulloren “për marrëdhënien e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë”.  

Neni 4
Parimi i ruajtjes së konfidencialitetit

1. punonjësit që angazhohen në administrimin e rezervës valutore janë 
të detyruar të respektojnë natyrën konfidenciale të informacionit 
që krijojnë, përdorin apo qarkullojnë, në përputhje me klasifikimet 
përkatëse të niveleve të konfidencialitetit në Bankën e Shqipërisë. 
këtij detyrimi i nënshtrohen edhe punonjësit jashtë DOM-it që, për 
nevoja të punës, bien në kontakt me këtë informacion. 

2. kur pas shterimit të rregullave të përgjithshme mbi konfidencialitetin 
në Bankë, informacioni rezulton i paklasifikuar, por ka ende 
paqartësi në lidhje me nivelin e konfidencialitetit që ai duhet të 
ketë, drejtori i DOM-it vendos mbi natyrën konfidenciale ose jo të 
atij informacioni, deri në klasifikimin e radhës.  

Neni 5
Parimi i marrëdhënieve të kujdesshme me kundërpalët dhe i 

menaxhimit të rrezikut reputacional

1. për të ulur rrezikun reputacional të Bankës së Shqipërisë, si dhe 
në përputhje me natyrën afatgjatë dhe strategjike të investimit 
të rezervës valutore, punonjësit e DOM-it dhe të DSpkF-së që 
administrojnë rezervën valutore, gjatë ndërveprimit të tyre për 
nevoja pune me palët e treta jashtë Bankës, kujdesen për një 
komunikim dhe përfaqësim sa më etik dhe dinjitoz të imazhit të 
Bankës, si dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e marrëdhënieve afatgjata sa 
më të qëndrueshme me kundërpalët. ky parim vlen: 
a) gjatë ndërveprimit për vendosjen e marrëdhënieve me 
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kundërpalët;
b) gjatë ndërveprimit të përditshëm të menaxherëve të portofoleve 

për qëllime të tregtimit me kundërpalët e miratuara nga komiteti 
i Investimit;

c) gjatë ndërveprimit të përditshëm të punonjësve të Sektorit Back-
Office me kundërpalët në procesin e konfirmimit dhe shlyerjes 
së tregtimeve të përmendura në shkronjën “b”;

d) gjatë pjesëmarrjes në trajnime, konferenca, seminare, kurse, 
projekte etj.;

e) gjatë takimeve të punës me kundërpalë brenda ose jashtë 
Bankës se Shqipërisë. 

2. Në të gjitha rastet e mësipërme, por edhe në çdo rast tjetër të 
ndërveprimit me kundërpalët, punonjësit që administrojnë rezervën 
valutore kujdesen të shmangin përfaqësimin e paautorizuar 
nga një autoritet më i lartë sipas rastit brenda Departamentit të 
Operacioneve Monetare dhe Bankës së Shqipërisë. 

Neni 6
Parimi i moskrijimit të përfitimeve dhe avantazheve personale

1. Si rregull, punonjësit e DOM-it që kanë si objekt të detyrës 
administrimin e rezervës valutore, detyrohen të mos përdorin për 
përfitime personale:
a) informacionin jopublik për të cilin marrin dijeni gjatë ushtrimit 

të detyrës;
b) asete të vendit të punës që ata përdorin gjatë ushtrimit të 

detyrës së tyre;
c) marrëdhëniet me kundërpalët në formën e pranimit të favoreve 

dhe dhuratave personale në masën që këto të fundit bien 
ndesh me mbrojtjen e interesave të Bankës së Shqipërisë, dhe 
në asnjë rast në një masë më të madhe sesa parashikon neni 
21 i kodit Etik të Bankës së Shqipërisë.

2. këto kufizime plotësojnë dhe nuk mund të jenë asnjëherë më të lehta 
sesa ato që parashikohen shprehimisht në ndalimet e përshkruara 
në kodin Etik të Bankës së Shqipërisë dhe Manualin e Veprimeve 
Financiare që lidhen me Administrimin e Rezervës Valutore, miratuar 
me urdhër të Zëvendësguvernatorit të parë nr.prot. 5185, datë 
13.11.2020.  

3. Falsifikimi i dokumentacionit, vjedhja dhe dëmtimi me dashje 
i interesave financiare të Bankës së Shqipërisë për përfitime 
personale, gjatë ushtrimit të funksionit të administrimit të rezervës 
valutore, përveç se përbëjnë vepra penale, konsiderohen edhe 
shkelje të rënda etike të këtij kodi, dhe ndaj punonjësit mund të 
procedohet me masë disiplinore sipas akteve rregullative të Bankës.
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Neni 7
Parimi i përkushtimit të plotë ndaj kërkesave të vendit të punës

Me qëllim kryerjen me saktësi dhe cilësi të punës gjatë administrimit 
të rezervës valutore, punonjësit e DOM-it që angazhohen në këtë 
funksion, nuk mund të angazhohen në marrëdhënie të tjera punësimi 
jashtë Bankës, me ose pa kontratë pune. përjashtime nga ky rregull 
bëhen vetëm në përputhje me nenet përkatëse të kodit të Etikës së 
Bankës së Shqipërisë, pasi merret fillimisht një vlerësim paraprak me 
shkrim edhe nga drejtori i DOM-it.  

Neni 8
Parimi i vetëdeklarimit të interesave personale

punonjësit e Sektorit të Operacioneve që merren me administrimin 
e rezervës valutore detyrohen që të deklarojnë kushte apo rrethana 
personale, financiare ose jofinanciare, që mund të sjellin konflikt interesi 
që pengojnë ushtrimin me korrektesë të detyrës së tyre. ky deklarim 
bëhet të paktën një herë në vit me shkrim, duke plotësuar “Deklaratën 
personale” që ndodhet në Aneksin II të kodit të Etikës së Bankës së 
Shqipërisë, si dhe më shpesh gjatë vitit tek eprori i drejtpërdrejtë, sa 
herë që punonjësit i bëhen të ditura rrethana të tilla.
     

Neni 9
Parimi i kujdesit të arsyeshëm gjatë ushtrimit të detyrës

për të shmangur konfliktet e mundshme të interesit, por edhe në mungesë 
të tij, punonjësit e DOM-it që merren me administrimin e rezervës 
valutore, tregojnë kujdes gjatë ushtrimit të përditshëm të detyrës se tyre, 
brenda kufijve të kujdesit të arsyeshëm, veçanërisht për: 
a) gjetjen e çmimit më të leverdishëm për Bankën e Shqipërisë për 

transaksionet që kryejnë gjatë investimit të rezervës valutore, 
provuar kjo me dokumentacionin përkatës sipas parashikimeve të 
Manualit të Veprimeve Financiare që lidhen me Rezervën Valutore, 
miratuar me urdhër të Zëvendësguvernatorit të parë nr.prot. 5185, 
datë 13.11.2020;

b) dokumentimin e plotë dhe me saktësi të transaksioneve që kryejnë;
c) shmangien sa më shumë të ngjarjeve të rrezikut operacional, 

veçanërisht atyre me pasoja financiare për Bankën e Shqipërisë, 
si dhe atyre që shkaktojnë bllokim të fluksit normal të punës, duke 
treguar respekt për punën e njësive që preken nga këto ngjarje.

Neni 10
Parimi i respektit të ndërsjellët dhe frymës së grupit

1. Në Sektorin e Operacioneve dhe Sektorin e Analizës dhe 
Administrimit të Rreziqeve, ku niveli i ngarkesës operacionale 
dhe nevoja për saktësi dhe veprim të shpejtë është shumë e lartë, 
punonjësit që kanë si objekt të detyrës së tyre administrimin e 
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rezervës valutore veprojnë me respekt të ndërsjellët për dinjitetin 
dhe kontributin e kolegëve në njësi, duke krijuar një frymë pozitive të 
punës në grup, si dhe duke respektuar kompetencat individuale që 
secilit punonjës i njihen nga kuadri rregullativ i Bankës së Shqipërisë, 
pavarësisht hierarkisë. I njëjti parim vlen edhe në bashkëpunimin 
e ndërsjelltë që kanë punonjësit e njësive të lartpërmendura me 
punonjësit e Sektorit Back-Office dhe të Sektorit të kontabilitetit, për 
nevoja të punës që lidhen me administrimin e rezervës valutore. 

2. pavarësisht prirjes së natyrshme për arritje individuale të punonjësve 
në vendin e punës, menaxherët e portofolëve dhe eprorët e tyre 
inkurajohen të ruajnë frymën e grupit, duke bashkëpunuar së paku 
në aspektet e mëposhtme: 
a) ndajnë me njeri-tjetrin informacione që, sipas gjykimit të tyre, 

mund t’u duhen të gjithë menaxherëve të portofoleve; 
b) mbulojnë mungesën e kolegëve të tyre sipas parimit “best-

effort”, në përputhje me aktet e tjera normative në Bankën e 
Shqipërisë që rregullojnë vazhdimësinë e punës; 

c) ofrojnë trajnim të brendshëm ndaj menaxherëve më të rinj në 
detyrë, rast pas rasti, sipas nevojës së këtyre të fundit ose me 
kërkesën dhe dijeninë e eprorëve të tyre;

d) zbatojnë hierarkinë vertikale, duke iu bindur urdhrave të 
eprorëve, në përputhje me kuadrin rregullativ të Bankës së 
Shqipërisë.  

Neni 11
Parimi i praktikave më të mira të tregtimit

Menaxherët e portofoleve, gjatë tregtimit për nevoja të administrimit të 
rezervës valutore, përpiqen të ndjekin praktikat më të mira të tregtimit. 
këto të fundit përfshijnë: 
a) shmangien e tregtimeve në nivele çmimesh dukshëm të shmangura 

nga nivelet e tregut, ku, bazuar në dyshimin e arsyeshëm, është 
evidente që çmimi në fjalë është gabim teknologjik ose njerëzor. 
Nëse një gjë e tillë ndodh dhe kundërpala kërkon anulim të 
transaksionit për arsyen e mësipërme, menaxherët duhet të tregojnë 
gatishmëri të arsyeshme për të mundësuar anulimin e veprimit nën 
mbikëqyrjen e eprorit të tyre;

b) shmangien e tregtimit të menjëhershëm të kryqëzuar, ku menaxheri, 
duke përfituar nga keqçmimi i një titulli nga kundërpala, e blen/
shet atë nga/tek ajo kundërpalë, dhe e rishet/riblen atë tek/nga 
një kundërpalë tjetër me një çmim më të favorshëm, kur diferenca 
mes dy çmimeve nuk është e justifikuar nga lëvizjet e tregut gjatë 
kohës mes dy transaksioneve. përjashtim nga ky kufizim bëjnë 
veprimet e kryera me komunikim direkt me kundërpalën (IB chat, 
Blooomberg, telefon, Reuters, Tradeweb), ku diferenca mes dy 
çmimeve justifikohet nga dëshira e kundërpalëve për të kërkuar/
ofruar agresivisht të njëjtin titull më mirë se mesatarja e tregut (axes); 

c) shmangien e dërgimit tek kundërpala, në mënyrë të përsëritur dhe 
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për të njëjtën titull, të shumë kërkesave elektronike për tregtim që 
nuk kanë qëllim të vërtetë tregtimin, por informimin e menaxherit 
për saktësinë e çmimeve të shfaqura në ekran. për këtë të fundit, 
menaxheri mund të konsultojë kundërpalën direkt në IB chat ose 
konsultojë burime të tjera informacioni, pa përdorur platformën e 
tregtimit për këtë qëllim (e-maile etj.);

d) shmangien e dërgimit të të njëjtit urdhër (i njëjti titull, e njëjta sasi, 
i njëjti çmim) në më shumë sesa një kundërpalë, pa patur qëllim të 
vërtetë ekzekutimin eventual të këtyre urdhrave.

Neni 12
Parimi i përzgjedhjes etike të emetuesve

1. Banka e Shqipërisë kujdeset që të investojë rezervën valutore 
në tituj që emetohen nga entitete sovrane ose jo, të cilët përveç 
karakteristikave të tjera të përcaktuara në aktet normative për 
administrimin e rezervës valutore në Bankën e Shqipërisë, plotësojnë 
edhe kriteret etike të mëposhtme:
a) nuk financojnë terrorizmin, vërtetuar me rezoluta përkatëse të 

OkB-së;
b) nuk përdorin punën e fëmijëve ose punën e detyruar të të 

rriturve;
c) nuk janë nën sanksione ndërkombëtare, të cilat i ka miratuar 

edhe Republika e Shqipërisë me akte përkatëse.

2. Verifikimi i kushteve të mësipërme bëhet deri në masën e arsyeshme 
që lejojnë burimet në dispozicion të Bankës së Shqipërisë, si dhe 
informacioni që është publik dhe lehtësisht i aksesueshëm në kohën 
e verifikimit.

3. përveç sa më sipër, menaxherët e portofoleve inkurajohen që të 
investojnë rezervën valutore në tituj që kanë mandat mbrojtjen e 
mjedisit dhe klimës (p.sh. green bonds), për sa kohë investimi në to 
nuk është në kundërshtim me akte të tjera të Bankës së Shqipërisë 
që rregullojnë administrimin e rezervës valutore. 

Neni 13
Parimi i shanseve të barabarta dhe transparencës gjatë ushtrimit të 

detyrës

pavarësisht se karakteristikat e portofoleve që ata menaxhojnë janë të 
ndryshme, menaxherët e portofoleve duhet të kenë qasje të barabartë 
ose përpjesëtimore, sipas rastit, në:
a) informacionin që përdorin për menaxhimin e portofolit dhe në 

informimin në kohën e duhur për ngjarje që mund të ndikojnë 
strukturën, vlerën dhe bençmarkun e portofolit që ato menaxhojnë;

b) lirinë dhe pavarësinë e shfrytëzimit të pjesës që u takon në 
hapësirën e përbashkët të mjeteve që kanë në dispozicion për 
mundjen e bençmarkut, në përputhje me aktet rregullative të Bankës 
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së Shqipërisë;
c) qasjen në trajnime të brendshme dhe të jashtme, në përpjesëtim të 

drejtë me përvojën dhe nevojën e tyre për trajnim;
d) vlerësim të drejtë, në përputhje me kontributin e tyre relativ në 

procesin e administrimit të rezervës valutore. 

Neni 14
Parimi i pavarësisë së matjes së performancës dhe trajtimi i 

mospërputhjeve

1. pavarësisht se për nevoja të punës së tyre menaxherët e portofoleve 
duhet të matin vetë faktorët sasiorë dhe cilësorë që shpjegojnë 
performancën e portofolit të tyre, Sektori i Analizës dhe Administrimit 
të Rreziqeve është matësi i vetëm zyrtar i performancës absolute dhe 
relative të portofolit të rezervës valutore në Bankën e Shqipërisë.

2. Në rast se vërejnë mospërputhje të dukshme mes matjes së tyre 
të performancës relative dhe matjes zyrtare, njësitë mund të 
bashkëpunojnë për identifikimin e mospërputhjeve, por duke 
ruajtur pavarësinë e ndërsjellët, dhe pa ushtruar asnjë ndikim për 
ndryshimin e shifrave përtej dhe vetëm identifikimit të burimit të 
mundshëm të mospërputhjeve. Ngritja e çështjes së mospërputhjes 
bëhet me e-mail nga punonjësi i njësisë së interesuar, i cili mban 
në dijeni në këtë komunikim fillestar eprorin e tij të drejtpërdrejtë.

3. pasi identifikojnë burimin e mospërputhjeve (nëse ka), punonjësit e 
SAARr-it vendosin mbi korrigjimin ose jo të shifrave, në përputhje 
me manualet e tyre të matjes së performancës dhe praktikave të 
tyre të brendshme të miratuara për këtë qëllim. 

Neni 15
Parimi i origjinalitetit

1. punonjësit e Bankës së Shqipërisë që administrojnë rezervën 
valutore, angazhohen herë pas here në punime me shkrim për 
nevoja të punës. për këtë ata inkurajohen të përdorin sa më 
gjerësisht burime të ndryshme dhe të besueshme informacioni, 
brenda dhe jashtë Bankës së Shqipërisë.

2. pavarësisht sa parashikuar në pikën 1 të këtij neni, dhe pavarësisht 
faktit që ky nuk përbën angazhimin kryesor të tyre në detyrat që 
kryen njësia, ata janë të detyruar të shmangin plagjiaturën, në 
përputhje me parimin e ndershmërisë akademike duke: 
a) identifikuar qartë si të dallueshme në punim pjesët e tekstit që 

janë përdorur pa ndryshuar ose me ndryshime të vogla që nuk 
cënojnë thellësisht argumentin; dhe 

b) identifikuar qartë, për çdo pjesë sipas pikës më lart, burimin/
autorin e përdorur.   
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Neni 16
Dispozitë e fundit

parimet e mësipërme mund të zbërthehen në dokumente të tjerë të 
dedikuar që rregullojnë administrimin e rezervës valutore, në përputhje 
me natyrën specifike dhe të detajuar të këtij funksioni. Në këto dokumente 
nuk mund të parashikohen rregulla që bien ndesh me parashikimet e 
përgjithshme ndaluese të këtij kodi dhe të kodit të Etikës së Bankës së 
Shqipërisë. 

KrYETArI I KËSHILLIT MBIKËQYrËS 

GENT SEJKO
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TrEGUESI I LËNDËS PËr BULETININ ZYrTAr, VËLLIMI 23, NUMËr 1, MArS 
2021

1. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 5847, datë 22.12.2020 ,“Për 
dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin e veprimtarisë financiare shtesë nga 
subjekti financiar jobankë “Crimson Finance Fund albania” sh.p.k.”

2. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 5958, datë 29.12.2020, 
“Për caktimin e shtesës kundërciklike të kapitalit”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 3, datë 13.1.2021,“Për 
dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga alpha International Holdings 
Single Member S.a., Greqi të 100 për qind të kapitalit aksionar të Banka alpha 
albania Sh.a.”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 4, datë 13.1.2021, 
“Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 5, datë 13.1.2021,  
“Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 6, datë 13.1.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet 
e mëdha të bankave””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 8, datë 3.2.2021, 
“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 11, datë 3.2.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për sigurinë e informacionit””

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 12, datë 3.3.2021, 
“Për Miratimin e “Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020””

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 14, datë 3.3.2021, 
“Për Miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e një dokumenti në 
kuadër të marrëdhënies së biznesit midis Bankës së Shqipërisë dhe institucionit 
Bank of america Securities INC.”

TrEGUESI I LËNDËS PËr BULETININ ZYrTAr, VËLLIMI 23, NUMËr 2, PrILL 
2021

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 15, datë 
24.3.2021,“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës 
njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 16, datë 24.3.2021, 
“Për miratimin e pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 18, datë 24.3.2021,  
“Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë 
nga Banka e Parë e Investimeve, albania sh.a.”

4. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 1767, datë 31.3.2021,“Për 
caktimin e shtesave makroprudenciale të kapitalit”
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5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 20, datë 7.4.2021, 
“Për miratimin e rregullores “Për njohjen kontraktuale të kompetencave të 
zhvlerësimit dhe konvertimit””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 21, datë 7.4.2021, 
“Për disa ndryshime në fondin numizmatik të Bankës së Shqipërisë””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 22, datë 7.4.2021, 
“Për miratimin e delegimit të kompetencës për përfaqësimin ligjor të Bankës së 
Shqipërisë në programin për harmonizimin e vrojtimeve të besimit konsumator 
dhe të biznesit të Komisionit Evropian”

TrEGUESI I LËNDËS PËr BULETININ ZYrTAr, VËLLIMI 23, NUMËr 3, 
QErSHOr 2021

1. Licencë nr. 177, datë 25.1.2021, “Për të vepruar si shoqëri kursim-krediti në 
Republikën e Shqipërisë”

2. Licencë nr. 47, datë 05.3.2021, “Për të vepruar si institucion i parasë elektronike 
në Republikën e Shqipërisë”

3. Licencë nr. 48, datë 12.3.2021, “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë 
në Republikën e Shqipërisë”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 24, datë 5.5.2021, 
“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në bankën e Shqipërisë”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 27, datë 5.5.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për veprimet me fondet në vlera monetare 
në Bankën e Shqipërisë” 

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 28, datë 2.6.2021, 
“Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga shoqëria “Eurosig” sh.a. të 
21.02 për qind të kapitalit aksionar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë sh.a.”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 30, datë 2.6.2021, 
“Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e sistemit swift në Bankën e 
Shqipërisë””

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 31, datë 2.6.2021, 
“Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 76,  datë 2.12.2020, 
“Për zgjedhjen e “London School of Economics, Institute of Global affairs”, si 
bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së Shqipërisë dhe delegimin e kompetencës 
për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit”
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