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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 35, datë 27.05.2008

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. 38, datë 11.06.2008

pëR 
MIRATIMIN E DokUMENTIT “poLITIkA E MBIkëqYRJES Së 

SISTEMEVE Të pAGESAVE DhE Të ShLYERJES”

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

VENDoSI:

1. Të miratojë dokumentin “politika e mbikëqyrjes së sistemeve 
të pagesave dhe të shlyerjes”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi.

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Sistemeve të 
pagesave.

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

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

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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DokUMENTI
“poLITIkA E MBIkëqYRJES Së SISTEMEVE Të pAGESAVE DhE 

Të ShLYERJES”

“Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes është një 
funksion i Bankës Qendrore, sipas të cilit, objektivat e sigurisë dhe 
të eficiencës promovohen duke monitoruar sistemet ekzistuese dhe 
të planifikuara, duke i vlerësuar ato kundrejt këtyre objektivave dhe, 
aty ku është e nevojshme, duke stimuluar ndryshime”.

Përkufizim sipas raportit për “Mbikëqyrjen nga banka qendrore 
të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”, hartuar nga Komiteti 
mbi Sistemet e Pagesave dhe të Shlyerjes (CPSS) pranë Bankës për 
Shlyerje Ndërkombëtare BIS, maj 2005.

I hYRJE

Sistemet e pagesave dhe të shlyerjes mundësojnë shlyerjen e detyrimeve 
të palëve, si rezultat i transaksioneve financiare që realizohen midis tyre 
në ekonomi. Nëpërmjet zbatimit të standardeve të larta të sigurisë dhe 
të eficiencës së këtyre sistemeve, mundësohet lëvizja e shpejtë e fondeve 
mes urdhëruesve dhe përfituesve të tyre. Në këtë mënyrë, sistemet e 
pagesave dhe të shlyerjes qëndrojnë në themel të funksionimit të një 
tregu financiar dhe siguria e eficienca e tyre kontribuojnë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, në zhvillimin e qëndrueshëm të tregjeve financiare dhe 
minimizimin e rreziqeve të funksionimit të tyre.

Tregjet financiare ofrojnë platformën ku veprojnë banka qendrore, 
institucionet financiare dhe investitorët e ndryshëm, duke krijuar së bashku 
sistemin financiar. Duke qenë të rëndësishme për mirëfunksionimin e 
tregjeve financiare, siguria dhe eficienca e sistemeve të pagesave dhe 
të shlyerjes janë kritike për ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar. ky 
i fundit është tashmë i përcaktuar, si një gjendje në të cilën proceset e 
ndërmjetësimit financiar midis huamarrësve dhe huadhënësve dhe të 
investimit të fondeve nga ana e investitorëve, kryhen në mënyrë efektive 
dhe me një nivel të kënaqshëm rezistence ndaj rreziqeve të ndryshme. 
për më tepër, një treg financiar i zhvilluar në kuadër të një mjedisi të 
qëndrueshëm financiar, i ofron bankës qendrore kushtet ideale për të 
ushtruar politikën e saj monetare nëpërmjet operacioneve të tregut të 
hapur.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 5

qershor 2008

vëllimi 10
numër 5
qershor 2008

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 5

qershor 2008

vëllimi 10
numër 5
qershor 2008

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �

II qëLLIMI

qëllimi i hartimit të kësaj politike publike, është të sqarojë për 
publikun:

a) objektivat e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të 
shlyerjes;

b) fushën ku zbatohet mbikëqyrja nga Banka e Shqipërisë;
c) aktivitetet që kryen Banka e Shqipërisë për të përmbushur 

objektivat e mbikëqyrjes; 
d) parimet dhe standardet e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave 

dhe të shlyerjes; dhe
e) parimet e bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse të tjera.

III Baza ligjore

Roli i Bankës së Shqipërisë, si një bankë qendrore, në drejtim të 
sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, konsiston në dy drejtime 
kryesore:

• hartimin, implementimin e parimeve dhe të standardeve për 
zhvillimin e sigurt dhe eficient të sistemeve të pagesave dhe të 
shlyerjes, si dhe sigurimin e përputhshmërisë me këto parime dhe 
standarde të vendosura, si për sisteme të administruara nga vetë 
ajo ashtu edhe për ato të administruara nga operatorë privatë; 
dhe

• monitorimin e zhvillimeve në fushën e sistemeve të pagesave dhe 
shlyerjes, në mënyrë që të vlerësohet shkalla e rreziqeve që këto 
përmbajnë dhe të sigurohet transparenca në marrëveshjet që 
kanë të bëjnë me instrumentet dhe shërbimet e pagesave.

përgjegjësia e Bankës së Shqipërisë në lidhje me zhvillimin dhe 
mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes përcaktohet në 
ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar 
(më poshtë ligji për Bankën), dhe në ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 
“për bankat në Republikën e Shqipërisë” (ligji për bankat).

Neni 3 i ligjit për Bankën, përbën burimin e përgjegjësisë së Bankës 
së Shqipërisë në raport me mbarëvajtjen e sistemeve të pagesave në 
Republikën e Shqipërisë, si dhe njëkohësisht shpreh një nga funksionet 
kryesore të saj. Në këtë nen përcaktohet se : “Banka e Shqipërisë, 
në përputhje me objektivin e saj kryesor dhe mbi bazën e tregut të 
brendshëm bankar, nxit dhe mbështet [...] sistemin e pagesave”; si dhe 
që : “Detyrat kryesore të Bankës së Shqipërisë janë si më poshtë: [...] 
dh) të nxisë funksionimin normal të sistemit të pagesave”. 

Neni 21 i ligjit për Bankën, zbërthen përgjegjësinë e mësipërme ligjore 
në fuqi vepruese, në drejtim të organizimit dhe operimit të sistemeve të 
pagesave, në drejtim të hartimit të rregullave në fushën e sistemeve të 
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pagesave dhe të shlyerjes së letrave me vlerë, si dhe instrumenteve të 
pagesave. Në këtë nen përcaktohet se: 

• “Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me bankat e tjera, ka të 
drejtë të caktojë rregulla dhe procedura për kryerjen e pagesave 
me instrumente që përdoren si mjete pagese, si dhe për shërbimet 
mbi transfertat elektronike dhe telegrafike.

• Banka e Shqipërisë organizon dhe kryen shlyerjen e pagesave me 
instrumente që përdoren si mjete pagese.

• Banka e Shqipërisë ka të drejtë të organizojë shërbimin e kleringut 
të pagesave dhe të letrave me vlerë”.

Fuqi vepruese i jepet Bankës së Shqipërisë edhe në nenin 129 të ligjit 
për bankat, ku përcaktohet se:

• “Banka e Shqipërisë dhe bankat ose degët e bankave të huaja 
mund të marrin pjesë në sisteme elektronike pagesash, në 
përputhje me këtë nen dhe me akte të tjera nënligjore të nxjerra 
në zbatim të tij.

• Veprimtaria e sistemeve të pagesave dhe e pjesëmarrësve në 
to, rregullohet nëpërmjet akteve nënligjore të nxjerra nga Banka 
e Shqipërisë, si dhe marrëveshjeve të lidhura mes Bankës së 
Shqipërisë dhe subjekteve që ushtrojnë veprimtari bankare në 
Republikën e Shqipërisë”.

Në ligjin për Bankën, roli i Bankës së Shqipërisë në kuadër të 
mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave, përcaktohet në nenin 21, ku 
cilësohet se: 

• “Banka e Shqipërisë mbikëqyr sistemin e pagesave në Republikën 
e Shqipërisë drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet subjekteve apo 
njësive ndërbankare, të krijuara nga ajo për këtë qëllim. Banka 
e Shqipërisë lehtëson kryerjen e pagesave dhe të likuidimeve 
efektive ndërmjet bankave dhe shërbimet në pagesa”.

IV  oBJEkTIVAT E MBIkëqYRJES Së SISTEMEVE Të pAGESAVE DhE Të 
ShLYERJES 

Duke konsideruar rëndësinë e funksionimit në mënyrë të sigurtë dhe 
eficiente të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes në lidhje me:

a) rëndësinë sistemike që ato kanë për arritjen dhe ruajtjen e 
stabilitetit të sistemit financiar;

b) ushtrimin e politikës monetare nëpërmjet realizimit me efektivitet 
të operacioneve të tregut të hapur, si edhe ndikimin e kushteve të 
likuiditetit të pjesëmarrësve të tregut financiar në kushte normale 
dhe emergjence;

c) ruajtjen e besimit të përdoruesve tek sistemet e pagesave dhe 
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të shlyerjes, tek instrumentet e pagesave dhe për rrjedhojë, në 
përdorimin e monedhës vendase;

objektivat e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes do 
të synojnë:

a) ruajtjen e sigurisë së tyre, nëpërmjet identifikimit dhe marrjes së 
masave të nevojshme, për shmangien në kohë të dobësive ose të 
pamjaftueshmërisë së këtyre sistemeve në lidhje me:

• plotësinë e kërkesave ligjore dhe rregullative për përcaktimin e 
qartë të strukturave administrative, operacionale dhe teknike, 
të cilat mundësojnë funksionimin e vazhdueshëm të këtyre 
sistemeve;

• trajtimin dhe minimizimin e rrezikut ligjor, të kreditit, të likuiditetit 
dhe operacional, që lind si rezultat i përdorimit të sistemeve të 
pagesave dhe të shlyerjes për realizimin e transaksioneve mes 
përdoruesve të tyre, si edhe nga ndërveprimi me sisteme të 
ngjashme, brenda apo jashtë vendit; 

• përmbushjen e nevojave për zhvillim, në përputhje me perspektivën 
e zhvillimit të tregut financiar dhe të subjekteve ekonomike, si 
edhe me integrimin e tyre në ekonominë globale; 

b) arritjen e një eficience të kënaqshme të sistemeve të pagesave, duke 
nxitur automatizimin e përdorimit dhe procesimit të instrumenteve 
të pagesave, ndëroperabilitetin me sisteme të tjera, veçanërisht 
në lidhje me pagesat me vlerë sistemike, duke synuar që kostoja 
e shërbimeve që i ofrohen përdoruesve të reflektojë në mënyrën 
e duhur vlerën e këtyre shërbimeve;

c) arritjen e transparencës së plotë në lidhje me rregullat operacionalë 
të funksionimit të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, si dhe në 
lidhje me njohjen e të drejtave dhe të detyrimeve të pjesëmarrësve 
dhe të përdoruesve të këtyre sistemeve;

d) përcaktimin e standardeve minimale për instrumentet dhe 
shërbimet e pagesave që ofrohen, duke synuar siguri të lartë dhe 
përdorim sa më të gjerë.

V FUShA E VEpRIMIT

Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes nga Banka e 
Shqipërisë zbatohet mbi:

A. sistemet e pagesave dhe sistemet e shlyerjes së letrave me vlerë 
që operohen nga Banka e Shqipërisë;

B. sistemet e pagesave dhe sistemet e shlyerjes së letrave me vlerë që 
shlyejnë nga llogaritë në bankën qendrore (settlement in central 
bank money);

C. sistemet që konsiderohen të rëndësishme nga Banka e Shqipërisë 
dhe që kryejnë transferim fondesh nëpërmjet instrumenteve të 
pagesave;
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D. operatorët e sistemeve, infrastrukturave dhe pjesëmarrësit e tjerë 
në sistemet e pagesave;

E. subjektet e licencuara që emetojnë dhe/ose menaxhojnë 
instrumente të pagesave;

F. instrumentet e pagesave që përdoren në kontekstin e sistemeve të 
pagesave.

VI  AkTIVITETET E MBIkëqYRJES Së SISTEMEVE Të pAGESAVE DhE Të 
ShLYERJES

Banka e Shqipërisë realizon procesin e mbikëqyrjes së sistemeve të 
pagesave dhe të shlyerjes, periodikisht dhe në mënyrë të vazhdueshme, 
nëpërmjet aktiviteteve të mëposhtme:

a) Monitorimit – i cili realizohet nëpërmjet mbledhjes dhe përpunimit 
të të dhënave dhe informacioneve cilësore, në lidhje me sistemet 
dhe instrumentet e pagesave, nga operatorët dhe pjesëmarrësit e 
sistemeve. këto të dhëna mund të merren nga:

• raporte periodike ose të posaçme të brendshme mbi aktivitetin 
e sistemit (duke përfshirë të dhëna mbi vëllimin e vlerën e 
transaksioneve dhe të performancës operacionale);

• informacione publike mbi hartimin dhe performancën e sistemit;
• dokumentacion zyrtar të sistemit (ku përfshihen rregullat dhe 

procedurat e sistemit apo çdo informacion tjetër mbi mënyrën se 
si operon sistemi);

• konkluzionet e vetëvlerësimit ose të vlerësimit nga jashtë në lidhje 
me përputhshmërinë e sistemit me kuadrin ligjor e rregullativ, me 
parimet ndërkombëtare dhe me politikën e mbikëqyrjes së bankës 
qendrore;

• takimet shumëpalëshe me pjesëmarrësit në sistem apo me 
operatorë të sistemeve/infrastrukturave;

• pjesëmarrje në komitete të posaçme;
• inspektimet në vend;
• opinionet e ekspertëve ligjorë apo të auditorëve të jashtëm; etj..

b) Vlerësimit – i cili realizohet në nivel të përgjithshëm e të detajuar 
si më poshtë:

• gjatë vlerësimit në nivel të përgjithshëm, të dhënat dhe informacioni 
i mbledhur përdoren për të kuptuar tërësinë e marrëveshjeve për 
pagesa dhe shlyerje në ekonomi, për të përcaktuar nëse sistemet 
duhet të jenë subjekt i politikave të mbikëqyrjes në varësi të 
karakteristikave të tyre të rrezikut dhe të eficiencës, si edhe për të 
formuluar politikat më të përshtatshme të mbikëqyrjes.

• gjatë vlerësimit në nivel më të detajuar, konkludohet nëse sistemet 
janë në përputhje me kërkesat e politikës së mbikëqyrjes dhe 
standardet e aplikuara. procesi i vlerësimit në këtë rast shqyrton:

1. plotshmërinë dhe përshtatshmërinë e rregullave të operimit 
të sistemeve të klerimit e të shlyerjes dhe skemave të parasë 
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elektronike, si dhe përputhshmërinë e tyre me kuadrin ligjor në 
fuqi, veçanërisht sa i takon kritereve të pranimit/përjashtimit si 
pjesëmarrës në këto sisteme;

2. përshtatshmërinë e administrimit të rrezikut nga operatorët e 
sistemeve/infrastrukturave;

3. përshtashmërinë e infrastrukturës teknike dhe të procedurave 
të ruajtjes së autenticitetit të transaksioneve, të parandalimit të 
mashtrimeve dhe aftësisë së sistemit për të shlyer transaksionet 
në fund të ditës së punës, në rastet e problemeve teknike të 
sistemit;

4. përshtatshmërinë e kushteve të punës (koha e ekzekutimit 
dhe kostoja) për përdorimin e instrumenteve të pagesave nga 
publiku, zbatimin e rregullave të transparencës së transaksioneve, 
adoptimin e standardeve ndërkombëtare dhe ndëroperabilitetin e 
sistemeve, produkteve dhe shërbimeve që mbështesin përdorimin 
e instrumenteve të pagesave;

5. mënyrën me të cilën kryhen pagesat elektronike në kontekstin 
e banking-ut elektronik dhe tregtisë elektronike, si dhe llojin 
e produkteve dhe shërbimeve që mbështesin këto pagesa. 
pagesat elektronike do të ekzaminohen, kryesisht për sa i takon 
besueshmërisë operacionale dhe masave të zbatuara të sigurisë.

c) Stimulimit të ndryshimeve – ku në vijim të procesit të vlerësimit 
konkludohet nëse nevojiten të nxiten ndryshime në karakteristikat 
e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes. Banka e Shqipërisë ka 
mundësi të influencojë në ndryshimet e sistemit nëpërmjet bindjes 
apo rolit të katalizatorit (diskutimit me pjesëmarrësit në sistem), 
publikimit të materialeve të ndryshme (dokumenti i politikës së 
mbikëqyrjes, fjalime të Guvernatorit etj.), marrëveshjeve apo 
kontratave, pjesëmarrjes në sistem, bashkëpunimit me autoritete 
të tjera, të drejtës në ligj për të vepruar.

VII  pARIMET DhE STANDARDET pëR MBIkëqYRJEN E SISTEMEVE Të 
pAGESAVE DhE Të ShLYERJES

Në zbatim të përcaktimeve ligjore dhe në plotësim të tyre, Banka e 
Shqipërisë ushtron rolin e saj për zhvillimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve 
të pagesave dhe të shlyerjes, në përputhje me parimet dhe standardet 
ndërkombëtare të mbikëqyrjes. këto parime dhe standarde formulohen 
në këto dokumente:

• parimet për mbikëqyrjen efektive (Raporti për “Mbikëqyrjen nga 
Banka qendrore të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”, 
hartuar nga komiteti mbi Sistemet e pagesave dhe të Shlyerjes 
pranë Bankës për Shlyerje Ndërkombëtare BIS, Maj 2005).

• “parimet Themelore për sistemet e pagesave me rëndësi sistemike” 
hartuar nga komiteti mbi Sistemet e pagesave dhe të Shlyerjes 
pranë Bankës për Shlyerje Ndërkombëtare BIS (shih aneks 1). ky 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 5

qershor 2008

vëllimi 10
numër 5
qershor 2008

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 5

qershor 2008

vëllimi 10
numër 5
qershor 2008

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

dokument përcakton kriteret themelore që duhet të zbatohen nga 
bankat qendrore të Grupit të 10 shteteve (G10), për të monitoruar 
dhe analizuar zhvillimet në sistemet e pagesave, shlyerjeve 
apo klerimit brenda vendit, si edhe në skemat e shlyerjeve 
ndërkombëtare në valuta të ndryshme. parimet themelore për 
sistemet e pagesave me rëndësi sistemike janë një shprehje 
gjithëpërfshirëse e sigurisë dhe eficiencës së sistemit të pagesave, 
qoftë ky sistem ku kryhen transferta debiti apo krediti, procesim 
elektronik apo manual, procesim i instrumenteve elektronike 
apo letër. këto parime aplikohen edhe në sisteme me rëndësi 
sistemike që shlyejnë si letrat me vlerë ashtu edhe transfertat e 
fondeve respektive.

• “Standardet e Mbikëqyrjes për Sistemet e pagesave me vlerë të 
vogël në euro” (shih aneks 2). Banka qendrore Evropiane ka 
identifikuar disa nga parimet Themelore të zbatueshme edhe në 
sistemet e pagesave me vlerë të vogël, në rastet kur këto sisteme 
luajnë një rol të rëndësishëm në procesimin dhe shlyerjen e llojeve 
të ndryshme të pagesave me vlerë të vogël, dhe kur dështimi i 
tyre do të kishte një efekt të konsiderueshëm ekonomik dhe në 
besimin e publikut në sistemin e pagesave dhe në monedhën e 
vendit, në përgjithësi. 

• rekomandimet për sistemet e shlyerjes së letrave me vlerë; dhe
• standarde të tjera në fushën e pagesave.

VIII  BAShkëpUNIMI ME AUToRITETET MBIkëqYRëSE DhE 
AUToRITETET NDëRkoMBëTARE

për të realizuar përgjegjësitë e saj ligjore në kuadër të zhvillimit 
dhe mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, Banka e 
Shqipërisë:

a) harmonizon veprimtarinë e strukturave të saj të brendshme që 
veprojnë në fushën e sistemeve të pagesave, të mbikëqyrjes 
bankare dhe të teknologjisë së informacionit, me qëllim që të 
kontribuohet në një strategji të përgjithshme të reduktimit të 
rrezikut në sistemin financiar, nëpërmjet shfrytëzimit sa më të 
mirë të informacionit, në përputhje me kapacitetet teknike dhe 
njerëzore ekzistuese;

b) bashkëpunon me banka të tjera qendrore dhe autoritetet 
përgjegjëse për mbikëqyrjen efektive të sistemeve të tjera 
ndërvepruese, vendase ose të huaja.

IX   Të TJERA

ky dokument rishikohet si rregull çdo 3 vjet, në përputhje me 
dokumentin e strategjisë së Bankës së Shqipërisë. Ndryshime të tjera 
mund t’i bëhen këtij dokumenti, sa herë shihet e nevojshme për të 
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reflektuar ndryshime të pritshme në fushën e veprimit.

Në përputhje dhe në zbatim të këtij dokumenti, Banka e Shqipërisë 
harton dhe zbaton akte të tjera rregullative.

Anekset 1, 2 dhe 3 janë pjesë e këtij dokumenti.

ARDIAN FULLANI 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
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ANEkS 1.

parimet themelore për sistemet e pagesave me rëndësi sistemike 
(CpSS)

I. Sistemi duhet të mbështetet në një bazë ligjore të shëndoshë, në 
të gjitha juridiksionet ku ka lidhje.

II. Rregullat dhe procedurat e sistemit duhet t’i mundësojnë 
pjesëmarrësve të kuptojnë qartë impaktin e sistemit në secilin 
nga rreziqet financiare me të cilat ata përballen, duke qenë 
pjesëmarrës në sistem.

III. Sistemi duhet të ketë rregulla dhe procedura të përcaktuara qartë 
në lidhje me administrimin e rrezikut të kreditit dhe rrezikut të 
likuiditetit, që specifikojnë përgjegjësitë përkatëse të operuesit të 
sistemit dhe të pjesëmarrësve, si dhe sigurojnë nxitjet e duhura 
për t’i administruar dhe për t’i frenuar këto rreziqe.

IV. Sistemi duhet të sigurojë shlyerje finale të menjëhershme në datën 
e valutës, kryesisht gjatë ditës por jo më vonë se në fund të ditës 
(*). 

V. Një sistem shlyerjeje me baza netimi shumëpalëshe duhet, të 
paktën, të ketë aftësinë për të siguruar përfundimin në kohë të 
shlyerjeve ditore, në rastin kur pjesëmarrësi me detyrimin më të 
madh nuk ka aftësi shlyerje (*). 

VI. Mjetet që përdoren për shlyerje preferohet të jenë një pretendim 
ndaj bankës qendrore; në rast se përdoren mjete të tjera, ato 
duhet të mbartin pak ose aspak rrezik krediti dhe pak ose aspak 
rrezik likuiditeti.

VII. Sistemi duhet të garantojë një shkallë të lartë sigurie dhe 
besueshmërie operacionale dhe duhet të ketë procedura për 
vijueshmërinë e punës, për përmbushjen në kohë të procesimeve 
ditore.

VIII. Sistemi duhet të ofrojë një mjet për kryerjen e pagesave, që të 
jetë praktik për përdoruesit e tij dhe eficient për ekonominë.

IX. Sistemi duhet të ketë kritere për pjesëmarrje që të jenë objektive 
dhe të hapura për publikun, dhe të lejojnë pjesëmarrje të lirë dhe 
të drejtë për të gjithë.

X. Marrëveshjet për administrimin e sistemit duhet të jenë efektive, të 
përgjegjshme dhe transparente.

(*) Sistemet duhet të përpiqen të përmbushin të paktën kërkesat që 
përfshihen në parimet Themelore IV dhe V. 

parimet Themelore janë të detyrueshme në sistemet e pagesave me 
rëndësi sistemike, por duhet të vëzhgohen edhe nga sisteme pagesash 
jo të një rëndësie sistemike. përveç parimeve Themelore, komiteti 
mbi Sistemet e pagesave dhe të Shlyerjes (CpSS) ka përcaktuar edhe 
përgjegjësitë që bankat qendrore kanë në zbatimin e këtyre parimeve. 
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përgjegjësitë e bankës qendrore në zbatimin e parimeve Themelore 
(CpSS)

A. Banka qendrore duhet të përcaktojë qartë objektivat e sistemit të 
saj të pagesave dhe duhet të bëjë me dije publikun për rolin e saj 
dhe për politikat e saj kryesore, në lidhje me sistemet e pagesave 
me rëndësi sistemike.

B. Banka qendrore duhet të garantojë që sistemet që ajo operon 
janë në përputhje me parimet Themelore.

C. Banka qendrore duhet të mbikëqyrë përputhjen me parimet 
Themelore të sistemeve të cilat nuk operohen nga vetë ajo, si dhe 
duhet të jetë e aftë të kryejë këtë mbikëqyrje. 

D. Banka qendrore duhet të bashkëpunojë me bankat e tjera 
qendrore dhe me çdo institucion tjetër të përshtatshëm, brenda 
ose jashtë vendit, për promovimin e sigurisë dhe eficiencës së 
sistemit nëpërmjet parimeve Themelore.
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ANEkS 2. 

Standardet e Mbikëqyrjes për Sistemet e pagesave jo me rëndësi 
sistemike

Sistemet e pagesave jo me rëndësi sistemike procesojnë një vëllim 
të madh pagesash për vlera relativisht të vogla, dhe zakonisht mbartin 
pak ose aspak rrezik sistemik. pavarësisht se një sistem mund të 
klasifikohet si sistem pagesash jo me rëndësi sistemike, në rastet kur ky 
sistem përdoret gjerësisht dhe përdoruesit nuk kanë metoda alternative, 
të gatshme për të realizuar të njëjtat pagesa, në këto kushte parimet 
Themelore janë të përshtatshme për t’u aplikuar në këtë sistem. 

parimet Themelore, të zbatueshme në rastin e sistemeve të pagesave 
jo me rëndësi sistemike janë parimet nr. I, II, VII, VIII, IX dhe X. parimet 
Themelore të tjera (III, IV, V dhe VI) nuk janë të detyrueshme, por zbatimi 
i tyre është i inkurajueshëm.    

 

Material reference:

• ECB – Role of the Eurosystem in the field of payment systems 
oversight (2000);

• BIS (CpSS) – Core principles for systemically important payment 
systems (2001);

• ECB – oversight standards for euro retail payment systems 
(2003)

• BIS (CpSS) – A glossary of terms used in payments and settlement 
systems (2003)

• BIS (CpSS) – Central bank oversight of payment and settlement 
systems (2005);

• CpSS - IoSCo - Recommendations for Securities Settlement 
Systems
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ANEkS 3.

për efekte të këtij dokumenti, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

a) Besueshmëri – është kufizimi i rrezikut sistemik dhe rreziqeve të 
tjera, si rreziku i likuiditetit, i kreditit, ligjor dhe operacional, që 
mund të rrezikojnë ose ndikojnë negativisht në operimin normal 
dhe të vazhdueshëm të sistemeve të pagesave, dhe në besimin e 
publikut në instrumentet e pagesave.

b) Autenticitet – është cilësia që garanton identitetin e personave të 
përfshirë në kryerjen e transaksionit të pagesës.

c) Eficiencë – është cilësia e sistemeve që ofrojnë shërbime që janë 
të shpejta, ekonomike dhe praktike për përdoruesit, dhe që kanë 
përparësi për tregjet financiare dhe për ekonominë.

d) Infrastrukturë – është një tërësi instalimesh që përdoren nga një 
ose më shumë pjesëmarrës, që lejojnë administrimin e të dhënave 
për transferimin e fondeve ose shlyerjen e detyrimeve nëpërmjet 
netimit, brenda një sistemi pagesash.

e) Integritet – është cilësia që garanton transaksionet e pagesave 
kundër ndryshimeve të paautorizuara.

f) Ndëroperabilitet – është aftësia/kapaciteti për ndërveprim 
ndërmjet infrastrukturave apo sistemeve të pagesave, bazuar në 
përputhshmëri teknologjike mes sistemeve të tyre të informacionit 
dhe në standarde të përbashkëta.

g) Sistem pagesash – është një tërësi e organizuar infrastrukture, 
pjesëmarrësish, procedurash dhe rregullash që lejojnë transferimin 
e parasë, nëpërmjet instrumenteve të pagesave ose shlyerjes së 
detyrimeve nëpërmjet netimit.

h) Sistem klerimi – është një tërësi procedurash ku pjesëmarrësit 
dërgojnë dhe këmbejnë të dhëna dhe/ose dokumente në lidhje 
me transferim fondesh apo letrash me vlerë për/me pjesëmarrës 
të tjerë, në një vend të përcaktuar (shtëpi klerimi). procedurat 
përfshijnë edhe një mekanizëm për llogaritjen e pozicioneve 
neto, dy apo shumëpalëshe, me qëllim lehtësimin e shlyerjes së 
detyrimeve reciproke mbi bazë neto. Shih “netimi”.

i) klering - është procesi i transmetimit, rakordimit dhe/ose i 
konfirmimit të instruksioneve të pagesave ose të transferimit 
të letrave me vlerë përpara shlyerjes, që përfshin netimin e 
instruksioneve dhe përcaktimin e pozicioneve përfundimtare për 
shlyerje.

j) Netimi - është kthimi në një detyrim/pretendim të vetëm neto, 
që rezulton nga instruksionet për transferim fondesh apo letrash 
me vlerë që një/disa pjesëmarrës nisin/marrin nga një/disa 
pjesëmarrës të tjerë dhe me qëllim që të ngrihet një pretendim i 
vetëm neto apo të lindë një detyrim i vetëm neto.

k) Sistem i shlyerjes së letrave me vlerë – është një sistem që lejon 
mbajtjen dhe transferimin e letrave me vlerë, pa pagesë ose 
kundrejt pagesës, dhe që përfshin tërësinë e marrëveshjeve 
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institucionale që mundësojnë konfirmimin, klerimin dhe shlyerjen 
e letrave me vlerë të tregtuara si dhe ruajtjen e tyre.

l) Sistem pagesash me rëndësi sistemike – është një sistem që 
plotëson të paktën një nga kushtet e mëposhtme: i) është i vetmi 
sistem pagesash në vend ose sistemi kryesor i pagesave nisur 
nga vlera totale e pagesave që kryen; ii) kryesisht kalon pagesa 
me vlerë të madhe; iii) përdoret për shlyerjen e transaksioneve të 
tregjeve financiare ose për shlyerjen e pagesave nga sisteme të 
tjera.

m) operator sistemi – është person juridik që vendos rregullat e 
sistemit dhe është përgjegjës për operimin e sistemit në përputhje 
me rregullat e sistemit.

n) Instrument pagese ose instrument – është çdo mjet letër, elektronik 
apo tjetër që i mundëson mbajtësit/përdoruesit transferimin apo 
tërheqjen e parasë.

o) Rreziku i kreditit – është rreziku që një pjesëmarrës në një sistem 
pagesash nuk është në gjendje të shlyejë detyrimet e tij, në ose 
pas një kohe të caktuar.

p) Rreziku ligjor – është rreziku i humbjes apo i ndërprjerjes së 
mirëfunksionimit të një sistemi pagesash, si rezultat i një zbatimi 
apo interpretimi të papritur të dispozitave ligjore apo kontraktuale, 
ose rreziku që dispozitat kontraktuale nuk do të zbatohen, përfshirë 
rastet ku zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve është i paqartë ose 
baza ligjore e sistemeve të pagesave nuk është në përputhje me 
dispozitat e juridiksionit, subjekt i të cilit është sistemi.

q) Rreziku i likuiditetit – është rreziku që një pjesëmarrës, në një 
sistem pagesash nuk është në gjendje të shlyejë detyrimet e tij në 
kohën e caktuar, por në një kohë të mëvonshme.

r) Rreziku operacional – është rreziku që faktorë operacionalë si 
mangësi në sistemet e informacionit, apo sistemet e brendshme 
të kontrollit, dobësi operacionale, gabime humane apo teknike, 
të shkaktojnë ose të rrisin rrezikun e kreditit ose të likuiditetit.

s) Rreziku sistemik – është rreziku që dështimi i një prej pjesëmarrësve 
në shlyerjen e detyrimeve të tij në sistem, të shkaktojë që pjesëmarrës 
të tjerë të mos jenë në gjendje të shlyejnë detyrimet e tyre. ky 
dështim në shlyerjen e detyrimeve mund të shkaktojë probleme 
të rëndësishme të likuiditetit ose kreditit, duke kërcënuar kështu 
stabilitetin e sistemit ose të tregjeve financiare.

t) Shlyerje në paranë e bankës qendrore – është një shërbim 
shlyerjeje i ofruar nga banka qendrore operatorëve të sistemeve 
të pagesave ose të sistemeve të letrave me vlerë, duke përdorur 
fondet e pjesëmarrësve në këto sisteme, fonde këto që mbahen 
në llogaritë e hapura pranë bankës qendrore.

u) DVp – (delivery versus payment) është një lidhje mes një sistemi 
të transferimit të letrave me vlerë dhe një sistemi të transferimit të 
fondeve, që siguron transferimin final të pronësisë së letrave me 
vlerë (delivery) vetëm nëse pagesa kryhet (versus payment).

v) Mbikëqyrje – (oversight) është një aktivitet i politikës publike 
që ka si qëllim kryesor promovimin e sigurisë dhe eficiencës së 
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sistemeve të pagesave dhe shlyerjes së letrave me vlerë, dhe në 
veçanti reduktimin e rrezikut sistemik.

w) ECB – është Banka qendrore Evropiane (European Central 
Bank).

x) BIS – është Banka për Shlyerje Ndërkombëtare (Bank for 
International Settlement).

y) CpSS – është komiteti mbi Sistemet e pagesave dhe të Shlyerjes 
(Committee on payment and Settlement Systems).

z) IoSCo – është organizata Ndërkombëtare e komisioneve 
të Letrave me Vlerë (International organisation of Securities 
Commissions).
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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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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 3, 
pRILL 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 26.03.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.24, datë 26.03.2008 “për 
miratimin e rregullores “për sistemin e kontrollit të brendshëm në 
bankat dhe degët e bankave të huaja””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.28, datë 09.04.2008 “për revokimin 
e licencës së Degës në Tiranë të Bankës së parë të Investimeve, 
Tiranë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.29, datë 09.04.2008 “për miratimin 
e rregullores “Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit të 
Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 4, 
pRILL 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 30.04.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.31, datë 30.04.2008 “për miratimin 
e rregullores “për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha 
të bankave””.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-222230; 235568; 235569;

Faks: 355-4-223558
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Tirazhi: 350 kopje


