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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 23, datë 26.03.2008

pëR 
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NoRMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES 

Në bazë dhe për zbatim 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 6,25 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
(repo dhe repo të anasjellta).

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 24, datë 26.03.2008

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “pëR SISTEMIN E koNTRoLLIT Të 
BRENDShëM Në BANkAT DhE DEgëT E BANkAVE Të hUAJA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4 shkronja ”b”, nenit 12, 
shkronja “a” dhe të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; neneve 37, 
pika 2 shkronja ”e”, 38, 45, 46, 47, pika 3 të ligjit nr.9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, si dhe pasi u njoh 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për sistemin e kontrollit të brendshëm në 
bankat dhe në degët e bankave të huaja”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohen bankat dhe degët e bankave të huaja të kryejnë të 
gjitha ndryshimet përkatëse në aktet e brendshme rregullative, në 
përputhje me këtë vendim, jo më vonë se 90 ditë pas hyrjes në fuqi 
të tij.

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

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi shfuqizohet udhëzimi “për kontrollin 
e brendshëm në banka dhe degët e bankave të huaja”, miratuar 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr.107, datë 03.11.1999.
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ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë. 
    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREgULLoRE

‘’pëR SISTEMIN E koNTRoLLIT Të BRENDShëM Në BANkAT 
DhE DEgëT E BANkAVE Të hUAJA’’

kREU I 
Të pëRgJIThShME 

NENI 1
oBJEkTI

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për 
organizimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të 
bankës dhe degës së bankës së huaj, strukturat dhe elementet e këtij 
sistemi si dhe procedurat e mbikëqyrjes së funksionimit të tij nga Banka 
e Shqipërisë. 

NENI 2
FUShA E ZBATIMIT

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave 
të huaja, të cilat ushtrojnë veprimtari bankare dhe financiare në 
Republikën e Shqipërisë, në përputhje me licencën e lëshuar nga Banka 
e Shqipërisë. 

NENI 3
BAZA JURIDIkE

kjo rregullore hartohet në mbështetje të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë, neni 12, pika ‘’a’’ dhe ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë’’ neni 
37, paragrafi 2, shkronja “e”, neni 38, neni 45, neni 46 dhe neni 47, 
pika 3.

NENI 4
pëRkUFIZIME

1. Në zbatim dhe për efekt të kësaj rregulloreje termat e përdorur 
kanë të njëjtin kuptim me ata, të përcaktuar në nenin 4 të ligjit 
“për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe me aktet rregullative 
të Bankës së Shqipërisë.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, termat e mëposhtëm 
kanë këtë kuptim:

a) “Sistemi i kontrollit të brendshëm” përfshin:
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I. procesin e monitorimit dhe të vlerësimit të vazhdueshëm të 
mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të politikave, të procedurave 
dhe mekanizmave të kontrollit brenda një banke dhe të cilësisë 
së operacioneve të veprimtarisë së saj; të kryera nga strukturat e 
administrimit, drejtimit dhe kontrollit të bankës, si dhe nga personat 
që kryejnë funksionet e kontrollit të brendshëm;

II. bashkërendimin e veprimtarisë së strukturave, të mekanizmave dhe 
procedurave të kontrollit që duhet të sigurojnë: 

i. monitorimin e zbatimit të politikave të bankës, duke vlerësuar 
shkallën e realizimit të objektivave të shprehur në këto politika;

ii. vlerësimin e efektivitetit të veprimtarisë bankare dhe financiare të 
saj;

iii. identifikimin, matjen dhe monitorimin e nivelit të rreziqeve si dhe 
parandalimin dhe administrimin efektiv të tyre;

iv. ruajtjen e aktiveve;
v. informacion të përshtatshëm, të saktë dhe të besueshëm të gjendjes 

financiare të bankës, administrimin e tij sipas procedurave të 
bankës; dhe

vi. përputhshmërinë me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, si dhe 
zbatimin e politikave, të rregullave dhe procedurave të brendshme, 
të miratuara nga këshilli drejtues ose drejtoria.

b) “Matrica e rrezikut” është tabela e hartuar nga vetë banka, për 
vlerësimin e rreziqeve të identifikuara në bankë, çdo rrezik vlerësohet 
duke patur parasysh mundësinë e ndodhjes dhe shkallën e ndikimit 
në gjendjen financiare të bankës;

c) “banka” – është banka dhe dega e bankës së huaj e licencuar 
nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare dhe 
financiare;

d) “sistemet TIk” – janë sistemet e teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit;

e) “ligji “për bankat” – është ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë’’. 

kREU II
SISTEMI I koNTRoLLIT Të BRENDShëM 

NENI 5
STRUkTURAT E SISTEMIT Të koNTRoLLIT Të BRENDShëM

1. Strukturat kryesore përgjegjëse për realizimin e funksionit të 
kontrollit të brendshëm janë:

a) këshilli drejtues; 
b) komiteti i kontrollit;
c) drejtoria dhe çdo strukturë tjetër drejtuese me karakter ekzekutiv 
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në bankë;
d) njësia e kontrollit të brendshëm; 
e) komitetet e veçanta, të ngritura me vendim të këshillit drejtues për 

trajtimin e çështjeve që kanë lidhje me kontrollin e brendshëm të 
bankës.

2. Strukturat e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni janë përgjegjëse 
për realizimin e funksionit të kontrollit të brendshëm, në përputhje 
me detyrat dhe kompetencat e përcaktuara në:

a) ligjin “për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe/ose aktet 
nënligjore të Bankës së Shqipërisë të nxjerra në bazë dhe për 
zbatim të tij;

b) këtë rregullore;
c) statutin e bankës; si dhe
d) rregullat e miratuar nga këshilli drejtues ose drejtoria, mbi mënyrën 

e ushtrimit të funksioneve të sistemit të kontrollit të brendshëm. 

NENI 6
këRkESA Të pëRgJIThShME

1. Në miratimin e rregullave mbi mënyrën e ushtrimit të funksionit të 
kontrollit të brendshëm, këshilli drejtues i bankës merr parasysh:

 
a) vëllimin e aktivitetit të bankës;
b) llojshmërinë e operacioneve dhe nivelin e rreziqeve; 
c) nivelin dhe fushën e kontrollit të ushtruar nga organet drejtuese të 

bankës;
d) përshtatshmërinë dhe saktësinë e regjistrimeve kontabël dhe të 

regjistrimeve të tjera.

2. Bankat sigurojnë veprimtari efektive të kontrollit të brendshëm 
duke e organizuar atë në mënyrë të mjaftueshme dhe të pavarur 
nga drejtoria dhe drejtuesit ekzekutivë të bankës. 

NENI 7
ELEMENTET E SISTEMIT Të koNTRoLLIT

Sistemi i kontrollit të brendshëm në banka përbëhet nga:

a) mbikëqyrja administrative (kontrolli administrativ);
b) kontrolli i administrimit të rrezikut; si dhe
c) raportimi dhe informacioni. 
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NëNkREU I
MBIkëqYRJA ADMINISTRATIVE

NENI 8
pëRgJEgJëSITë E këShILLIT DREJTUES 

1. këshilli drejtues i bankës, në kuadër të mbikëqyrjes administrative 
përveç përgjegjësive kryesore të përcaktuara në pikën 2, të nenit 
37 të ligjit “për bankat” miraton dhe rishikon periodikisht:

a) strukturën organizative, të administrimit dhe të funksionimit të 
bankës, sidomos të strukturave përgjegjëse për realizimin e 
funksionit të kontrollit të brendshëm, marrëdhëniet raportuese dhe 
kontrolluese brenda bankës; 

b) rregullat dhe procedurat për përcaktimin e kufijve të kompetencave, 
delegimin e tyre dhe ndarjen e përgjegjësive për administratorët 
dhe punonjësit e bankës;

c) kompetencat për autorizimin, ndjekjen dhe raportimin e 
operacioneve të bankës;

d) rregullat dhe procedurat e brendshme për monitorimin e rreziqeve 
dhe vlerësimin e efektivitetit të procedurave dhe metodave për 
administrimin e tyre;

e) mënyrën e raportimit të mangësive (pamjaftueshmërive), të 
identifikuara në sistemin e kontrollit të brendshëm të bankës; 

f) kodin e etikës dhe të trajtimit të konflikteve të interesit për 
administratorët dhe drejtuesit ekzekutivë të bankës;

g) rregullat mbi papajtueshmërinë dhe ndalimet në ushtrimin 
njëkohësisht të më shumë se një funksioni në lidhje me autorizimin, 
kryerjen dhe raportimin e operacioneve të bankës;

h) sistemin e kualifikimit (trajnimit), vlerësimit dhe motivimit të 
personelit në funksionet e kontrollit;

i) kompetenca të tjera, që i shërbejnë përmirësimit të funksionimit të 
sistemit të kontrollit të brendshëm.

2. këshilli drejtues dhe/ose komiteti i kontrollit bën vlerësimin për 
punën e kryer dhe përcakton shpërblimin e punonjësve të njësisë 
së kontrollit të bankës. 

NENI 9
pëRgJEgJëSITë E DREJToRISë Së BANkëS 

Drejtoria, në kuadër të mbikëqyrjes administrative ka përgjegjësitë e 
mëposhtme:

a) realizon drejtimin dhe kontrollin e përditshëm të veprimtarisë 
së bankës, duke zbatuar procedurat e përcaktuara nga këshilli 
drejtues për identifikimin, matjen, monitorimin dhe kontrollin e 
rreziqeve me të cilat përballet banka; 
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b) raporton në këshillin drejtues të paktën 1(një) herë në vit, mbi 
ecurinë e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe procedurën e 
vlerësimit të kërkesave për kapital të bankës;

c) siguron që njësia e kontrollit të brendshëm të informohet në 
kohë mbi zhvillimet, iniciativat, produktet e reja dhe ndryshimet 
operacionale, me qëllim identifikimin e rreziqeve në një periudhë 
sa më të hershme.

NENI 10
këRkESA Të pëRgJIThShME pëR NJëSINë E koNTRoLLIT Të 

BRENDShëM

1. Njësia e kontrollit të brendshëm është njësi organizative e veçantë 
e bankës, e pavarur nga veprimtaritë, strukturat dhe personat që 
ajo shqyrton ose kontrollon dhe e cila i raporton këshillit drejtues 
dhe / ose komitetit të kontrollit të bankës.

2. Çdo veprimtari, çdo departament, çdo degë ose njësi tjetër 
organizative e bankës, përfshihet në fushën e kontrollit të njësisë 
së kontrollit të brendshëm. 

3. Njësia e kontrollit të brendshëm në degën e bankës së huaj, 
organizohet nga banka mëmë në bazë të rregullave dhe procedurave 
të brendshme të saj, të përcaktuara nga organet drejtuese si dhe 
në përshtatje me kërkesat e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera 
ligjore në fuqi.

NENI 11
ANëTARëT E NJëSISë Së koNTRoLLIT Të BRENDShëM

1. Anëtarët e njësisë së kontrollit të brendshëm duhet të kenë aftësitë 
dhe cilësitë në një nga përcaktimet e mëposhtme:

a) aftësi profesionale në zbatimin e standardeve, të procedurave dhe 
teknikave të kontrollit në të gjitha fushat e aktivitetit të bankës;

b) njohje dhe/ose përvojë në zbatimin e standardeve të 
kontabilitetit; 

c) njohje të parimeve të administrimit të rrezikut dhe teknikave të 
kujdesshme bankare. 

2. Anëtarët e njësisë së kontrollit të brendshëm zbatojnë parimet 
dhe praktikat më të mira të drejtimit etik dhe karakterizohen nga 
standardet më të mira etike, në kontaktet dhe marrëdhëniet e tyre 
me të tretët.

NENI 12
DETYRAT DhE pëRgJEgJëSITë E DREJTUESIT Të NJëSISë Së 

koNTRoLLIT Të BRENDShëM

1. Në funksionin e drejtuesit të njësisë së kontrollit të brendshëm 
zgjidhet një person me reputacion të lartë etik dhe profesional, si 
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dhe me përvojë të mjaftueshme në fushën bankare dhe të kontrollit. 
Ai plotëson të gjitha kërkesat për administratorët, të përcaktuara 
në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë. 

2. Drejtuesi i njësisë së kontrollit siguron dhe mbikëqyr zbatimin e 
parimeve dhe të standardeve të praktikës profesionale të kontrollit 
të brendshëm dhe eficiencën e veprimtarisë së njësisë së kontrollit 
të brendshëm.

3. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm miraton programet 
për kryerjen e detyrave të detajuara të kontrollit, në zbatim të planit 
vjetor të veprimtarisë së njësisë së kontrollit të brendshëm.

NENI 13
RREgULLAT E BRENDShëM Të NJëSISë Së koNTRoLLIT Të 

BRENDShëM

1. këshilli drejtues miraton planet vjetore të veprimtarisë së njësisë së 
kontrollit të brendshëm.

2. Rregullat e brendshëm, që përcaktojnë mënyrën e funksionimit dhe 
të ushtrimit të veprimtarisë së njësisë së kontrollit të brendshëm, 
duhet të sigurojnë:

a) pavarësi në vendimmarrjen e drejtuesit të njësisë së kontrollit të 
brendshëm, në planifikimin dhe përcaktimin e kontrolleve;

b) mundësi përdorimi të pakufizuar të të dhënave mbi aktivet dhe të 
çdo informacioni tjetër të nevojshëm;

c) kontakt të drejtpërdrejtë të drejtuesit të njësisë së kontrollit të 
brendshëm me organet drejtuese;

d) shmangien e çdo konflikti të interesave në kryerjen e detyrave të 
kontrollit të brendshëm;

e) kushtet për pranimin (marrjen) në punë të ekspertëve në kryerjen e 
veprimeve të veçanta të kontrollit.

NENI 14
DETYRAT E NJëSISë Së koNTRoLLIT Të BRENDShëM

1. Njësia e kontrollit të brendshëm, në kryerjen e funksioneve të saj, 
kontrollon dhe vlerëson ndër të tjera:

a) sistemet e informacionit dhe raportimit, duke përfshirë sistemin 
elektronik të informacionit dhe shërbimet elektronike bankare, 
sistemet e teknologjisë dhe informacionit dhe saktësinë e të 
dhënave;

b) përputhshmërinë e veprimtarisë së bankës me ligjet dhe aktet 
nënligjore, zbatimin e politikave, të rregulloreve dhe procedurave 
të brendshme, si dhe realizimin e objektivave të vendosur nga 
organet drejtuese;

c) eficiencën dhe efektivitetin e përgjithshëm të veprimtarisë së bankës;
d) sistemet e administrimit të rrezikut të zbatuar nga banka, metodën e 

krijuar për monitorimin e përputhshmërisë me politikat e brendshme 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 3

prill 2008

vëllimi 10
numër 3
prill 2008

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 3

prill 2008

vëllimi 10
numër 3
prill 2008

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

të kapitalit, si dhe normat mbikëqyrëse të vendosura nga Banka e 
Shqipërisë;

e) besueshmërinë dhe paraqitjen në kohë të raporteve të kërkuara 
nga Banka e Shqipërisë;

f) nëse aktivet e bankës janë të mbrojtura siç duhet nga mashtrimet 
dhe papërgjegjshmëria në përdorimin e tyre;

g) zbatimin e procedurave për ndjekjen e kontratave dhe angazhimeve 
të bankës nga njësitë përkatëse;

h) zbatimin e procedurave të pranimit (marrjes) në punë të punonjësve 
dhe kualifikimit të personelit; si dhe

i) përshtatshmërinë e përshkrimeve në manualet e punës me detyrat 
e përcaktuara.

2. Në kryerjen e veprimtarive të tyre punonjësit e njësisë së kontrollit 
të brendshëm kanë të drejtë:

a) të përdorin çdo regjistrim, dosje ose të dhëna të bankës, përfshirë 
vendimet e organeve drejtuese të bankës dhe drejtuesve ekzekutivë 
si dhe sistemet e informacionit dhe të kontabilitetit;

b) të kërkojnë dhe mbledhin raporte dhe dokumente të tjera, për të 
kryer ekzaminimin në lidhje me detyrat e caktuara;

c) të propozojnë marrjen në punë, sipas procedurave të brendshme, 
të ekspertëve për kryerjen e veprimeve të veçanta të kontrollit.

3. Rishikimet dhe veprimet e kontrollit të ndërmarra nga administratorët 
apo persona të tjerë nga personeli drejtues, brenda kompetencave 
të tyre, nuk mund të zëvendësojnë funksionet e njësisë së kontrollit 
të brendshëm.

NENI 15
oRgANIZIMI, DREJTIMI DhE STRUkTURA E NJëSISë Së koNTRoLLIT 

Të BRENDShëM

1. Struktura e njësisë së kontrollit të brendshëm miratohet nga këshilli 
drejtues i bankës. 

2. Njësia e kontrollit të brendshëm të degës së bankës së huaj 
përbëhet nga jo më pak se 2(dy) anëtarë, të emëruar nga organet 
vendimmarrëse të bankës së huaj (mëmë). 

3. Drejtues i njësisë së kontrollit të brendshëm në degën e bankës 
së huaj, mund të jetë drejtuesi i departamentit të kontrollit të 
brendshëm të bankës mëmë ose një person tjetër, i emëruar nga 
organet përkatëse drejtuese të bankës mëmë dhe i miratuar nga 
Banka e Shqipërisë.

NENI 16
DokUMENTIMI I VEpRIMTARISë Së koNTRoLLIT DhE RApoRTIMI I 

REZULTATEVE 

1. Njësia e kontrollit të brendshëm përgatit një raport për çdo kontroll 
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të kryer. Raporti i kontrollit duhet të përmbajë të paktën:

a) objektin e kontrollit;
b) programin e punës së kontrollit (përshkrimin e metodologjisë, hapat 

dhe procedurat e ndjekura për të arritur objektivat e kontrollit);
c) gjetjet e kontrollit;
d) komentet e drejtuesve përgjegjës të njësisë së kontrolluar, për 

gjetjet e kontrollit;
e) vlerësime për kualifikimin e personelit, mjaftueshmërinë e akteve 

të brendshme rregullative dhe sistemet e vlerësimit të rrezikut, sipas 
rasteve përkatëse;

f) rekomandime për korrigjimin dhe përmirësimet e gjetjeve, të 
vërejtura gjatë aktit të kontrollit; si dhe 

g) zbatimin e rekomandimeve të lëna nga kontrollet e mëparshme.

2. Raportet dhe dokumentet e përgatitura dhe të mbledhura nga 
anëtarët e njësisë së kontrollit të brendshëm, miratohen nga 
drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm, bazuar në procedurat 
e brendshme.

3. gjatë procesit të kontrollit, duhet t’i kushtohet kujdes dokumentimit 
dhe mbajtjes së evidencës së punës së njësisë së kontrollit të 
brendshëm, në mënyrë që informacioni i mbledhur të mbështesë 
gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet e bëra. 

4. Raporti i kontrollit i përgatitur sipas pikës 1 të këtij neni, i paraqitet 
drejtuesit të njësisë të kontrolluar nga drejtuesi i njësisë së kontrollit 
të brendshëm.

5. Drejtuesi i njësisë së kontrolluar, paraqet shpjegimet dhe/ose 
pretendimet lidhur me gjetjet dhe rekomandimet e parashtruara, 
brenda afateve të përcaktuara në rregullat e brendshëm të 
bankës.

6. Anëtarët e njësisë së kontrollit të brendshëm paraqesin konkluzione 
mbi secilin nga rekomandimet e parashtruara, për të cilat ka 
dhënë shpjegime ose pretendime me shkrim drejtuesi i njësisë së 
kontrolluar.

7. Në zbatim të procedurave të mësipërme, drejtuesi i njësisë së 
kontrollit të brendshëm, paraqet raportin përfundimtar dhe 
dokumentet sipas pikave 5 dhe 6 të këtij neni, në organet drejtuese 
përkatëse të bankës, sipas mënyrës së përcaktuar nga këshilli 
drejtues ose nga organet e tjera vendimmarrëse të bankës.

8. organet drejtuese dhe administratorët, bazuar në gjetjet dhe 
rekomandimet e raportit të njësisë së kontrollit të brendshëm, 
vendosin nëse është e nevojshme, për masa korrektuese dhe 
njoftojnë për to drejtuesin e njësisë së kontrollit dhe të strukturës së 
bankës së ngarkuar me zbatimin e tyre.

9. këshilli drejtues i bankës, analizon raportet e njësisë së kontrollit 
të brendshëm jo më pak se 1(një) herë në 6(gjashtë) muaj.

10. komiteti i kontrollit kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e të gjitha 
detyrave të përcaktuara nga këshilli drejtues i bankës, në lidhje me 
gjithë problematikën e paraqitur në raportet e njësisë së kontrollit 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 3

prill 2008

vëllimi 10
numër 3
prill 2008

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 3

prill 2008

vëllimi 10
numër 3
prill 2008

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

të brendshëm.
11. Drejtori i përgjithshëm dhe drejtuesit e departamenteve përkatëse, 

koordinojnë punën për zbatimin e të gjitha masave korrektuese, 
të përcaktuara nga organet drejtuese të bankës, në zbatim të 
vërejtjeve dhe rekomandimeve të paraqitura në raportin e njësisë 
së kontrollit të brendshëm.

NENI 17
pLANI I pUNëS I NJëSISë Së koNTRoLLIT Të BRENDShëM

1. Në fund të çdo viti, njësia e kontrollit të brendshëm përgatit planin 
e punës për vitin e ardhshëm, i cili paraqitet për miratim në këshillin 
drejtues të bankës.

2. Të gjitha njësitë e bankës janë objekt kontrolli nga njësia e kontrollit 
të brendshëm të paktën çdo 2(dy) vjet. Frekuenca e veprimeve 
të kontrollit lidhur me njësitë individuale dhe sistemet e kontrollit, 
përcaktohet në përshtatje me rrezikun e mundshëm dhe madhësinë 
e tij për bankën.

3. plani i punës bazohet në analizën e rrezikut të të gjithë veprimtarisë 
dhe njësive (strukturave) të bankës dhe konsideron shkallën e 
rrezikut në veprimtarinë e bankës, zhvillimet dhe risitë e në veçanti, 
shkallën më të lartë të rrezikut të veprimtarive të reja.

NENI 18
RApoRTI VJEToR I NJëSISë Së koNTRoLLIT Të BRENDShëM

1. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm paraqet një raport 
vjetor mbi punën e njësisë së kontrollit të brendshëm tek organet 
drejtuese përkatëse të bankës (këshilli drejtues, komiteti i kontrollit 
dhe drejtori i përgjithshëm i bankës) sipas mënyrës së përcaktuar 
nga këshilli drejtues ose nga organet vendimmarrëse të bankës 
së huaj (asambleja e aksionerëve, këshilli drejtues etj.) në rastin e 
degës së bankës së huaj. 

2. Raporti vjetor paraqet rezultatet kryesore të veprimtarisë së njësisë 
së kontrollit të brendshëm, rekomandimeve të parashtruara, 
masave korrektuese të përcaktuara në bazë të rekomandimeve, si 
dhe nivelin e zbatimit të tyre.

NëNkREU II
koNTRoLLI I ADMINISTRIMIT Të RREZIkUT

NENI 19
qëLLIMI

1. qëllimi i procesit të kontrollit të administrimit të rrezikut është të 
identifikojë ekspozimin e bankës ndaj tërësisë së rreziqeve, si dhe 
të kryejë matjen, administrimin dhe monitorimin e nivelit të tyre.

2. Banka harton dhe vë në zbatim, si pjesë e sistemit të kontrollit të 
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brendshëm, metoda dhe procedura të kontrollit të administrimit të 
rrezikut që përfshijnë:

a) përcaktimin e të gjitha llojeve të rreziqeve karakteristike, të matshme 
apo të pamatshme të bankës në terma sasiorë, duke identifikuar 
faktorët e brendshëm ose të jashtëm të rrezikut;

b) kuadrin e administrimit të rrezikut, duke përfshirë modelet e 
vlerësimit të rrezikut;

c) rishikimet e rregullta të matricës së përgjithshme të rrezikut të 
bankës;

d) monitorimin dhe vlerësimin periodik të qëndrueshmërisë ndërmjet 
rregullave të brendshëm për administrimin e rrezikut, kushteve 
të tregut dhe rregullave e normave të përcaktuara në ligjin “për 
bankat” dhe atyre të vendosura nga Banka e Shqipërisë në zbatim 
të ligjit dhe akteve nënligjore për administrimin e rrezikut;

e) afatet dhe procedurat për vlerësimin e rrezikut, përcaktimin dhe 
zbatimin e normave të ekspozimit ndaj rrezikut, si dhe planeve të 
pranueshme të rasteve të paparashikuara (kontigjencës);

f) llojin, strukturën dhe frekuencën e raportimeve të rrezikut brenda 
strukturave të bankës.

3. Bankat rishikojnë rregullisht metodat dhe procedurat për matjen 
e rreziqeve dhe përcaktimin e normave të ekspozimeve, për të 
verifikuar përshtatshmërinë e tyre në kuadrin e zhvillimeve dhe 
risive (novacioneve) në veprimtarinë e saj, përshtatshmërinë me 
mjedisin makroekonomik dhe me atë të tregut në të cilin vepron.

 4. Në rishikimin e metodave dhe procedurave sipas pikës 3 të këtij 
neni, bankat verifikojnë edhe përshtatshmërinë e këtyre metodave 
dhe procedurave me ligjin “për bankat” dhe aktet nënligjore 
të nxjerra në zbatim të ligjit nga Banka e Shqipërisë, lidhur me 
administrimin e rreziqeve.

 

NëNkREU III
RApoRTIMI DhE INFoRMAcIoNI

NENI 20
pRocEDURAT E RApoRTIMIT 

1. Banka harton dhe zbaton procedura të përshtatshme raportimi dhe 
komunikimi, të cilat krijojnë mundësi për përdorimin e informacionit 
sipas të drejtave të punonjësve të bankës, si dhe për lëvizjen e 
informacionit sipas linjave të mëposhtme:

a) nga poshtë - lart, në mënyrë që organet drejtuese të jenë në dijeni 
për operacionet, rreziqet dhe ecurinë e veprimtarisë aktuale të 
bankës;

b) nga lart - poshtë, për informimin e personelit rreth strategjive 
dhe objektivave të bankës si dhe rreth politikës, rregullave dhe 
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vendimeve të miratuara nga organet drejtuese, të cilat ndikojnë në 
detyrat dhe përgjegjësitë e tyre; dhe 

c) në mënyrë horizontale, për të siguruar që informacioni është 
shpërndarë siç duhet ndërmjet strukturave të saj.

2. Banka regjistron në sistemet e saj të brendshme, të gjitha 
transaksionet dhe operacionet në kohën e duhur, në mënyrë të 
plotë dhe në rend kronologjik, sipas procedurave të përcaktuara 
në aktet e saj të brendshme. 

3. Banka dokumenton të gjitha transaksionet në dosje (file) letre dhe/
ose elektronike, të klasifikuara sipas llojit të operacionit, klientit 
dhe kritereve të tjera të zgjedhura prej tyre. Dosjet e dokumenteve 
të bankës përmbajnë:

a) inventarin e dokumenteve në përbërje të dosjes;
b) dokumentet e brendshme të bankës, informacione, marrëveshje, 

kontrata etj.;
c) informacionin financiar dhe çdo informacion tjetër për klientelën 

dhe tregun;
d) informacione të një rëndësie të veçantë për bankën; dhe
e) dokumente të tjera.

NENI 21
MBRoJTJA E INFoRMAcIoNIT Në SISTEMET TIk

1. organet drejtuese të bankës, me qëllim mbrojtjen e informacionit në 
përdorimin e sistemeve TIk, miratojnë procedura dhe përcaktojnë 
përgjegjësitë dhe detyrat që lidhen me: 

a) zhvillimin, zbatimin dhe modifikimin e sistemeve TIk;
b) mirëmbajtjen e sistemeve TIk;
c) administrimin e sistemeve TIk; dhe
d) përdorimin e mbrojtjen e informacionit elektronik.
2. Sistemet TIk të bankës sigurojnë:

a) mundësi të duhura përdorimi të kufizuar të informacionit, në 
përshtatje me funksionin dhe përgjegjësitë e personelit sipas 
vendit/pozicionit të punës;

b) procedura për kryerjen e kontrolleve të mjaftueshme, përfshirë 
punën e njësisë së kontrollit të brendshëm dhe të ekspertit kontabël 
të miratuar.

3. këshilli drejtues miraton politika të brendshme të përdorimit të 
sistemeve TIk, të cilat synojnë të parandalojnë dhe kufizojnë:

a) gabimet në fazat e modifikimit dhe zhvillimit të programeve 
(software), të administrimit të sistemit dhe përdorimit të të dhënave 
elektronike (database);

b) ndërprerjen e operacioneve për shkak të faktorëve të rastit, të 
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brendshëm apo të jashtëm;
c) mashtrimet dhe mundësitë e përdorimit abuziv të informacionit.

4. Banka rishikon vazhdimisht procedurat dhe politikat e brendshme 
për përdorimin e sistemeve TIk, në përshtatje me llojet e rreziqeve.

kREU III
pRocESI I MBIkëqYRJES 

NENI 22
MBIkëqYRJA DhE MASAT MBIkëqYRëSE 

1. Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, vlerëson 
organizimin dhe eficiencën e sistemit të kontrollit të brendshëm në 
bankë dhe në rastet kur e gjykon të arsyeshme, mund të mbështetet 
në raportet e njësisë së kontrollit të brendshëm, në kryerjen e 
funksioneve të saj mbikëqyrëse.

2. Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë dhe drejtuesi 
i njësisë të kontrollit të brendshëm të bankës kryejnë periodikisht 
takime, diskutime dhe konsultime mbi rreziqet bankare, funksionimin 
e njësisë së kontrollit të brendshëm dhe gjetjet e saj veçanërisht në 
fushat që paraqesin një rrezik të rëndësishëm, masat për t’u marrë 
si dhe lidhjet me ekspertët kontabël të jashtëm.

3. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm njofton këshillin 
drejtues dhe komitetin e kontrollit, çdo herë kur konstaton se 
vendimet e marra nga administrimi i bankës janë në kundërshtim me 
dispozitat ligjore apo rregullatore, ose me procedurat dhe politikat 
e miratuara të bankës, të cilat mbartin rreziqe për bankën.

4. këshilli drejtues paraqet në Bankën e Shqipërisë raportet vjetore 
mbi aktivitetin e njësisë së kontrollit të brendshëm dhe me kërkesë 
të Bankës së Shqipërisë, raportet mbi kryerjen e kontrolleve dhe të 
aktiviteteve të tjera të kësaj njësie. 

NENI 23
MASAT pARANDALUESE DhE NDëShkIMoRE

Banka e Shqipërisë, në rast mosplotësimi të kërkesave të kësaj 
rregulloreje, vendos sanksionet e parashikuara në nenin 76, pika 1, 
shkronjat “ç” dhe “d” dhe në nenin 89, pika 3, shkronjat “b” dhe ”c” 
të ligjit “për bankat” dhe në aktet e tjera nënligjore në zbatim të tij.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS 

ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 28, datë 09.04.2008

pëR 
REVokIMIN E LIcENcëS Së DEgëS Në TIRANë Të BANkëS Së pARë 

Të INVESTIMEVE, TIRANë 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “e” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, të nenit 28, pika 1, shkronja 
“a” dhe nenit 107, pika 2 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe të rregullores “për dhënien e 
licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë” 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të revokojë licencën e Degës në Tiranë të Bankës së parë të 
Investimeve, Tiranë për shkak të likuidimit vullnetar të saj.

2. Ngarkohet Dega në Tiranë e Bankës së parë të Investimeve, 
Tiranë të dërgojë vendimin e likuidimit vullnetar pranë Agjencisë 
së Sigurimit të Depozitave si dhe të botojë këtë vendim në Fletoren 
Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në të paktën dy gazeta 
kombëtare.

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

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.
    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 29, datë 09.04.2008

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “MBI oRgANIZIMIN DhE 

FUNkSIoNIMIN E koMITETIT Të STRATEgJISë Së TEkNoLogJISë 
Së INFoRMAcIoNIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, të nenit 9, 
paragrafi 9 i Statutit të Bankës së Shqipërisë miratuar me vendim të 
këshillit Mbikëqyrës nr.100, datë 19.12.2000, i ndryshuar, të nenit 6 
të rregullores “Mbi rregullat procedurialë të Bankës së Shqipërisë”, të 
miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001, me 
propozimin e guvernatorit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
komitetit të Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit” sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Afati i veprimtarisë së komitetit të Strategjisë së Teknologjisë së 
Informacionit është i pakufizuar.

3. pikat 2, 3, 4 dhe 5 të vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 
01.08. 2001 “për krijimin e komitetit të Strategjisë së Informacionit” 
shfuqizohen.

4. Ngarkohen të gjitha departamentet e Bankës së Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREgULLoRE

 “MBI oRgANIZIMIN DhE FUNkSIoNIMIN E koMITETIT Të 
STRATEgJISë Së TEkNoLogJISë Së INFoRMAcIoNIT”

kApITULLI I
Të pëRgJIThShME

NENI 1
oBJEkTI I RREgULLoRES

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të 
organizimit dhe funksionimit të komitetit të Strategjisë së Teknologjisë 
së Informacionit.

NENI 2
BAZA JURIDIkE

1.  kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 43, shkronja “c” dhe nenit 53 të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar;

b) nenit 9, pika 9.9 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 19.12.2000, i 
ndryshuar;

c) rregullores mbi “Rregullat procedurialë të Bankës së Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 
16.05.2001.

2. komiteti i Strategjisë së Informacionit, krijohet dhe funksionon në 
përputhje dhe në zbatim të:

a) nenit 9, pikave 9.3 dhe 9.9, të Statutit të Bankës së Shqipërisë 
të miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 
19.12.2000, i ndryshuar;

b) neneve 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të rregullores “Mbi rregullat 
procedurialë të Bankës së Shqipërisë, të miratuar me vendimin e 
këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001.

NENI 3
pëRkUFIZIME

Në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

a) “komiteti” – është komiteti i Strategjisë së Teknologjisë së 
Informacionit;
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b) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;
c) “organet e Bankës” – janë këshilli Mbikëqyrës dhe Administratorët 

e Bankës së Shqipërisë. 
 

kApITULLI II
qëLLIMI, FUNkSIoNET DhE DETYRAT E koMITETIT

NENI 4
qëLLIMI

komiteti ka si qëllim:

a) të hartojë dhe të propozojë për miratim në këshillin Mbikëqyrës 
strategji të zhvillimit të teknologjisë së informacionit në Bankë; si 
dhe 

b) të këshillojë organet drejtuese të Bankës për çështje që lidhen me 
teknologjinë e informacionit, me synim rritjen e cilësisë dhe të 
efikasitetit të veprimtarisë së Bankës. 

NENI 5
FUNkSIoNET

komiteti, në funksion të qëllimit të tij sipas nenit 4 të kësaj rregulloreje, 
ushtron funksionet e mëposhtme:

c) koordinon dhe ndjek zbatimin e strategjisë së zhvillimit të 
teknologjisë së informacionit në Bankë;

d) ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve që lidhen me teknologjinë 
e informacionit;

e) përcakton përparësitë e realizimit të projekteve informatike.

NENI 6
DETYRAT E koMITETIT

për ushtrimin e funksioneve të përcaktuara në nenin 5 të kësaj 
rregulloreje, komiteti kryen detyrat e mëposhtme:

a) analizon fizibilitetin e projekteve informatike të propozuara nga 
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit në funksion të 
kërkesave të departamenteve;

b) përcakton përparësitë në lidhje me burimet financiare e njerëzore 
të nevojshme në kuadër të projekteve që do të propozohen për 
miratim në këshillin Mbikëqyrës, në përputhje me planin Strategjik 
të Bankës; 

c) koordinon aktivitetin e Departamentit të Teknologjisë së 
Informacionit me njësitë e tjera organizative, lidhur me organizimin 
e projekteve informatike sipas përfshirjes së tyre në to;

d) këshillon dhe propozon për ngritjen e grupeve të përbashkëta të 
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punës për zgjidhjen e problemeve në fusha specifike që lidhen 
me teknologjinë e informacionit;

e) vlerëson arritjen e qëllimit lidhur me zbatimin e projekteve 
të propozuara dhe të miratuara në funksion të Strategjisë së 
Teknologjisë së Informacionit.

 
kApITULLI III

oRgANIZIMI I koMITETIT

NENI 7
pëRBëRJA

1. përbërja e komitetit si dhe sekretari i tij përcaktohen me urdhër 
të posaçëm të guvernatorit me propozim të Departamentit të 
Teknologjisë së Informacionit. 

2. kryetar i komitetit është njëri nga Administratorët e Bankës, ndërsa 
anëtarë janë drejtues të njësive organizative të saj. 

3. Zëvendëskryetar i komitetit është në çdo rast Drejtori i 
Departamentit të Teknologjisë së Informacionit. 

4. Në rastin kur kryetari i komitetit mungon ose është në pamundësi 
për të ushtruar kompetencat, Zëvendëskryetari merr dhe ushtron 
kompetencat e tij.

5. përveç sa parashikohet në pikën 4 të këtij neni, në rast se një nga 
anëtarët mungon ose është në pamundësi për të marrë pjesë në 
mbledhjen e komitetit, ai zëvendësohet nga një punonjës tjetër 
i njësisë organizative që ai drejton. Zëvendësuesit i kalojnë të 
gjitha të drejtat dhe detyrimet e anëtarit të zëvendësuar. për çdo 
rast të tillë, anëtari i zëvendësuar si më lart, njofton drejtuesin e 
mbledhjes.

6. Çdo anëtar i komitetit, mund të shoqërohet në mbledhje nga një 
nëpunës i zgjedhur prej tij, me pëlqimin paraprak të drejtuesit të 
mbledhjes. Nëpunësi shoqërues nuk ka të drejtë vote në mbledhjet 
e komitetit. 

7. Me kërkesën e të paktën njërit prej anëtarëve dhe miratimin e 
kryetarit të komitetit, në mbledhjen e këtij të fundit, mund të 
ftohen të marrin pjesë pa të drejtë vote, punonjës të ndryshëm të 
Bankës së Shqipërisë.

NENI 8
MBLEDhJET E koMITETIT DhE ThIRRJA E TYRE 

1. komiteti zhvillon mbledhje:

a) të zakonshme, të cilat zakonisht zhvillohen si rregull të paktën një 
herë në 3(tre) muaj;

b) të jashtëzakonshme, të cilat zhvillohen sipas nevojës dhe në çdo 
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rast kur:
i. Banka harton Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit, para miratimit 

të saj;
ii. hartohet buxheti i Bankës për investimet në teknologji; si dhe kur
iii. gjykohet e nevojshme nga kryetari i tij.

2. Mbledhjet e komitetit mund të jenë:

a) me pjesëmarrje të plotë, ku marrin pjesë vetëm anëtarët e tij;
b) me pjesëmarrje të zgjeruar, ku marrin pjesë edhe punonjës të 

tjerë sipas pikës 6 dhe 7, të nenit 7 të kësaj rregulloreje. 

3. përcaktimi i datës së mbledhjes dhe thirrja e saj kryhet nga:

a) kryetari i komitetit, me propozimin e shumicës së anëtarëve të 
komitetit dhe në rast se kjo shumicë nuk arrihet, vota e kryetarit 
është përcaktuese;

b) Zëvendëskryetari, sipas nenit 7, pika 4 e kësaj rregulloreje;

4. Mbledhja e komitetit realizohet me praninë e jo më pak se 4 
(katër) anëtarëve të tij. Në rast të kundërt, realizimi i mbledhjes 
shtyhet për një datë tjetër të përshtatshme dhe në përputhje me 
pikën 1 të këtij neni. 

NENI 9
koMpETENcAT E kRYETARIT Të koMITETIT

kryetari i komitetit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) përcakton datën dhe thërret mbledhjen në përputhje me nenin 
8, pika 3 shkronja “a” e kësaj rregulloreje ose autorizon 
Zëvendëskryetarin për sa më sipër, në përputhje me nenin 7, pika 
4 e kësaj rregulloreje;

b) përcakton rendin e ditës për çdo mbledhje si dhe ka të drejtë të 
heqë dhe/ose të shtojë çështje në rendin e ditës;

c) drejton mbledhjet e komitetit ose autorizon një anëtar të drejtojë 
mbledhjen, në përputhje me nenin 7, pika 4;

d) orienton në përgjithësi veprimtarinë e komitetit, për realizimin e 
qëllimit dhe ushtrimin e funksioneve të tij të përcaktuara në këtë 
rregullore;

e) miraton pjesëmarrjen e punonjësve të tjerë të Bankës në mbledhjet 
e komitetit sipas nenit 7, pika 7 e kësaj rregulloreje.

a) nënshkruan rekomandimet dhe propozimet e komitetit për organet 
e Bankës. 
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NENI 10
SEkRETARI I koMITETIT DhE DETYRAT E TIJ

1. Sekretari i komitetit nuk ka të drejtën e votës.

2. Sekretari ka për detyrë dhe kujdeset që:
a) të vërë në dispozicion të çdo pjesëmarrësi në mbledhje, rendin 

e ditës të çështjeve që do të shqyrtohen në mbledhje si dhe 
materialet përkatëse, të paktën (2) dy ditë para datës së zhvillimit 
të mbledhjes;

b) mendimet dhe diskutimet e pjesëmarrësve në mbledhjen e 
komitetit të përpilohen dhe të pasqyrohen qartë në procesverbalin 
e mbajtur për çdo mbledhje dhe të paraqesë këtë procesverbal 
për nënshkrim nga anëtarët e komitetit në mbledhjen e ardhshme 
të tij; 

c) vendimi dhe procesverbali të jetë në 3 (tre) kopje, njëra prej të 
cilave arkivohet në Zyrën e protokoll – Arkivit të Bankës, ndërsa 
një kopje i dërgohet guvernatorit për dijeni.

3. krahas detyrave të përcaktuara në këtë nen dhe në përputhje me 
funksionin e tij në komitet, sekretari kryen detyra të tjera që mund 
t’i caktohen nga kryetari i komitetit.

NENI 11
VoTIMI Në MBLEDhJET E koMITETIT

1. Vendimet në komitet merren me shumicën e thjeshtë të votave të 
anëtarëve të pranishëm në mbledhje. 

2. Në rast të ndarjes së votave pro dhe kundër në mënyrë të 
barabartë, vota e kryetarit të komitetit është përcaktuese.

3. Në votim marrin pjesë vetëm anëtarët, ndonëse në mbledhje 
mund të shfaqin mendimin e tyre të gjithë pjesëmarrësit e tjerë.

4. Vendimet e miratuara nga komiteti, arkivohen sipas nenit 10, pika 
2, shkronja “c” e kësaj rregulloreje me nënshkrimet e kryetarit, të 
Sekretarit dhe të të gjithë anëtarëve të komitetit të pranishëm në 
mbledhje.

NENI 12
qARkULLIMI I DokUMENTAcIoNIT 

Dokumentet e shqyrtuara në komitet nënshkruhen dhe qarkullojnë 
vetëm me nënshkrimin e kryetarit.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS 

 ARDIAN FULLANI
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 1, 
JANAR 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 02, datë 23.01.2008 “për 
miratimin e transferimit të pronësisë të aksioneve të kapitalit 
aksioner të bankës procredit sh.a., nga aksionerët International 
Finance corporation (IFc) dhe fondacioni Fefad, tek aksioneri 
procredit holding Ag gjermani”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.04, datë 23 .01. 2008 “për 
mënyrën e plotësimit të madhësisë së fondit të themelimit të Bankës 
së Shqipërisë”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 30.01.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 07, datë 06.02.2008 “për miratimin 
e rregullores “për arkën numizmatike në Bankën e Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 06.02.2008 “për 
miratimin e rregullores “për instrumentet e pagesave elektronike”” 

6. Vendim qarkullues i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 12. 02. 2008  
“për miratimin e zotërimit të pjesëmarrjes influencuese në masën 
22.17 për qind të aksioneve të Bankës credins sh.a. nga aksioneri 
Balkan Financial Sector Equity holding BV, holandë”.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 2, 
MARS 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 27.02.2008 “për 
miratimin e deklaratës së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 27.02.20088 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 27.02.2008 “për emërimin 
e Drejtorit të Departamentit të Stabilitetit Financiar të Bankës së 
Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.16, datë 27.02.2008 “për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 27.02.2008 “për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe Financës 
të Bankës së Shqipërisë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.20, datë 12.03.2008 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.21, datë 12.03.2008 “për 
tërheqjen nga qarkullimi të disa kartëmonedhave me kurs ligjor”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.22, datë 12.03.2008 “për 
revokimin e licencës së Bankës Italo Shqiptare sh.a.”.
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