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1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 30.07.2008 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 30.07.2008  “për dhënien e miratimit 
për realizimin e objektit të prokurimit “Shërbim i terminalit të ri të informimit 
dhe tregtimit financiar dhe të terminaleve ekzistuese, nëpërmjet një kontrate me 
kohëzgjatje dyvjeçare””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 30.07.2008 “për miratimin e blerjes së 
aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Union sh.a. në masën 12.5 për qind, 
nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 29.08.2008  “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 29.08.2008  “për miratimin e përdorimit 
të procedurës së “prokurimit të drejtpërdrejtë“ për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevoja të Bankës së Shqipërisë”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 29.08.2008 “për miratimin e rregullores 
“Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 29.08.2008 “për miratimin e rregullores  
“për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga bankat dhe degët e 
bankave të huaja””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 29. 08.2008 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë””

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 29.08.2008 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve të bankave të 
huaja””

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 29.08.2008  “për disa ndryshime në 
rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 64, datë 29.08.08 “për miratimin e rregullores 
“Mbi funksionimin e sistemit SwIfT në Bankën e Shqipërisë””

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 29.08.2008  “për lirimin nga detyra të 
Drejtorit të Departamentit të Burimeve Njerëzore të Bankës së Shqipërisë”
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 50, datë 30.07.2008

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. 53, datë 30.07.2008

pëR 
DhëNIEN E MIRATIMIT pëR REALIZIMIN E oBJEkTIT Të pRokURIMIT 

“ShëRBIM I TERMINALIT Të RI Të INfoRMIMIT DhE TREGTIMIT 
fINANCIAR DhE Të TERMINALEVE EkZISTUESE, NëpëRMJET NJë 

koNTRATE ME kohëZGJATJE DYVJEÇARE”

Në bazë të nenit 43, shkronja “c” dhe “g”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” dhe të nenit 45, shkronja “dh” 
të rregullores “për procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, me propozim të Departamentit të Administrimit 
dhe Departamentit të operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “Shërbim i terminalit 
të ri të informimit dhe tregtimit financiar dhe tri terminaleve 
ekzistuese”, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje prej 2 (dy) 
vitesh kalendarike. 

2. Ngarkohen Departamenti i Administrimit, Departamenti i 
operacioneve Monetare dhe Departamenti i kontabilitetit dhe 
financës, me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me 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. 54, datë 30.07.2008 

pëR 
MIRATIMIN E BLERJES Së AkSIoNEVE Të kApITALIT AkSIoNER Të 
BANkëS UNIoN Sh.A. Në MASëN 12.5 pëR qIND, NGA BANkA 

EVRopIANE pëR RINDëRTIM DhE ZhVILLIM

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, gërma “e” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar, të nenit 25 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 japë miratimin për blerjen 12.5 për qind të aksioneve të 
kapitalit aksioner të Bankës Union sh.a., nga Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim. 

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

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për 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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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 55, datë 29.08.2008

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. 56, datë 29.08.2008 

pëR 
MIRATIMIN E pëRDoRIMIT Të pRoCEDURëS Së “pRokURIMIT 
Të DREJTpëRDREJTë“ pëR BLERJEN DhE MARRJEN ME qIRA Të 
AMBIENTEVE Të REJA pëR NEVoJA Të BANkëS Së ShqIpëRISë

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë“, neni 43 shkronja “g”, si dhe të nenit 3 dhe 
shkronjës “dh” të nenit 45 të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr.81, datë 15.11.2006, 
me ndryshimet e mëvonshme, të nenit 113 shkronja “c”, të kodit 
të procedurave Administrative, me propozim të Departamentit të 
Administrimit dhe të kryetarit të Entit prokurues, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë përdorimin e procedurës së “prokurimit të drejtpërdrejtë“ 
me kandidatin shoqëria ”halili” sh.p.k., për realizmin e blerjes dhe 
shërbimit të marrjes me qira të ambienteve të punës, për nevoja të 
Bankës së Shqipërisë.

2.  objekti që do të prokurohet në zbatim të pikës 1 të këtij vendimi 
do të jetë:

a) Blerje ambientesh me sipërfaqe përafërsisht 1900 
(njëmijëenëntëqind) m² në kompleksin ndërtimor në rrugën e 
Dibrës, përballë “Vilës Gold”, nga të cilat:

(i) ambiente për zyra, me sipërfaqe përafërsisht 1500 (njëmijëepesëqind) 
m²;

(ii) ambiente nën tokë, me sipërfaqe përafërsisht 400 (katërqind) m²;
(iii) marrje në pronësi të sipërfaqes përkatëse ndërtimore (truallit 

mbi të cilin janë ngritur ambientet), që i përket ambienteve të 
mësipërme.
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b) Marrje me qira ambientesh me sipërfaqe përafërsisht 1800 
(njëmijëetetëqind) m² në kompleksin ndërtimor në rrugën e Dibrës, 
përballë “Vilës Gold”, nga të cilat:

(i) ambiente për zyra, me sipërfaqe përafërsisht 1500 (njëmijëepesëqind) 
m²;

(ii) ambiente nën tokë, me sipërfaqe përafërsisht 300 (treqind) m².

3. fondi i nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit sipas pikës 
2 të këtij vendimi të jetë jo më shumë se 595.000.000 lekë, nga 
të cilat:

a) jo më shumë se 495.000.000 lekë për blerje ambientesh së bashku 
me sipërfaqen ndërtimore përkatëse, sipas shkronjës “a”, të pikës 
2, të këtij vendimi; dhe

b) jo më shumë se 100.000.000 lekë për marrje me qira ambientesh 
sipas shkronjës “b”, të pikës 2 të këtij vendimi.

4. Afati i kohëzgjatjes së kontratës së qirasë së ambienteve që do të 
lidhet me shoqërinë “halili” sh.p.k. të jetë 3 (tre) vite kalendarike.

5. Afati kohor i realizimit të procedurës së prokurimit të përcaktuar 
me këtë vendim të jetë jo më shumë se 1 (një) vit, nga data e hyrjes 
në fuqi të këtij vendimi.

6. ky vendim i prodhon efektet e tij juridike pasi shoqëria “halili” 
sh.p.k. të zotërojë dokumentet përkatëse për objektet e përcaktuara 
në pikën 2 të këtij vendimi.

7. Ngarkohet Departamenti i Administrimit me:

(i) negocimin e kushteve të kontratave që do të lidhen me shoqërinë 
“halili” sh.p.k.; si dhe

(ii) ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

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

9. Vendimi qarkullues i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 24.02.2006 
“për miratimin e procedurës së veçantë të prokurimit për blerjen 
e ambienteve të reja për zyra dhe dhomës së serverave jashtë 
godinës së Bankës së Shqipërisë” shfuqizohet, me hyrjen në fuqi të 
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. 59, datë 29.08.2008

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLoRES “MBI TRANSpARENCëN pëR 
pRoDUkTET DhE ShëRBIMET BANkARE E fINANCIARE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” dhe të nenit 53 pika 4, 
të shkronjës “e”, të pikës 1, të nenit 55, të nenit 56 pika 2, neneve 
69, 124 dhe 125 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDoSI:

1. Miratimin e rregullores “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet 
bankare e financiare”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e kësaj rregulloreje në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

4. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet udhëzimi “Mbi 
transparencën e operacioneve dhe shërbimeve bankare”, i miratuar 
me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 49, datë 22.04.1999 dhe 
neni 22/1 i rregullores “për administrimin e rrezikut të kredisë” 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 
14.07.2004.

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 

“MBI TRANSpARENCëN pëR pRoDUkTET DhE ShëRBIMET 
BANkARE E fINANCIARE”

(Miratuar me vendimin nr. 59.datë 29.08.2008 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)

kREU I 
Të pëRGJIThShME 

NENI 1
oBJEkTI

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave mbi mënyrën 
dhe formën e dhënies së informacionit për klientët mbi produktet 
dhe shërbimet bankare e financiare të ofruara nga subjektet e kësaj 
rregulloreje, me qëllim sigurimin e transparencës dhe mbrojtjen e 
klientit. 

NENI 2
SUBJEkTET

Subjekte të kësaj rregullore janë bankat, degët e bankave të huaja 
dhe subjektet financiare jobanka (më poshtë për thjeshtësi do t’i 
referohemi me termin “banka”), 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 nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja 
“a” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 ”për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar (më poshtë ligji “për Bankën”) dhe të nenit 53 pika 4, të 
shkronjës “e”, të pikës 1, të nenit 55, të nenit 56 pika 2,të neneve 
69, 124 dhe 125 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 ”për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”(më poshtë ligji “për bankat”).

NENI 4
pëRkUfIZIME

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar sipas nenit 4 të ligjit “për bankat”.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:
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a. ‘’normë efektive e interesit’’ - NEI është totali i kostos së kredisë për 
klientin, i shprehur si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë 
dhe i llogaritur, në përputhje me nenin 6 të kësaj rregulloreje;

b. ‘’kostoja totale e kredisë për klientin’’- është tërësia e të gjitha 
shpenzimeve, duke përfshirë dhe interesat, komisionet dhe çdo lloj 
tjetër shpenzimi që klienti paguan në lidhje me marrëveshjen e 
kredisë sipas kushteve të saj (shpenzimet për shërbimet ndihmëse 
për marrëveshjen e kredisë, në veçanti primet e sigurimit, përfshihen 
nëse shërbimi është i detyrueshëm për të përfituar kredinë ose 
normën e interesit të aplikuar).

kREU II 
pRoDUkTET DhE ShëRBIMET BANkARE E fINANCIARE 

NENI 5
këRkESA Të pëRGJIThShME 

1.  Bankat publikojnë:
a) afatet dhe kushtet e llogaritjes dhe të ndryshimit të normave të 

interesit për depozitat, për kreditë dhe komisionet për shërbimet e 
kryera, 

b) metodologjinë e llogaritjes së interesave për depozitat dhe kreditë; 
si dhe

c) kushtet dhe afatet e shlyerjes së kredive. 
 publikimi i tyre bëhet edhe në faqen e bankave në internet.

2.  Bankat sigurojnë që informacioni, afatet, kushtet e produkteve 
dhe shërbimeve, të drejtat dhe përgjegjësitë e klientit, të jenë të 
plota dhe të sakta, si dhe në një gjuhë të kuptueshme për klientin. 
Gjuha ligjore ose teknike, do të përdoret vetëm kur paraqitet e 
domosdoshme.

3.  përpara se klienti të zgjedhë një produkt ose shërbim, bankat i 
japin klientit paraprakisht informacion të plotë për kushtet, afatet 
dhe normat në përqindje të interesit, për rreziqet që shoqërojnë 
marrjen e produktit apo shërbimit, si dhe komisionet dhe gjobat 
(penalitetet), në rastet kur këto të fundit bëhen të aplikueshme 
etj..

4. Në rastet kur bankat ndryshojnë kushtet e kontratave dhe/ose të 
ofrimit të shërbimeve dhe produkteve bankare apo financiare, ato 
duhet të njoftojnë me shkrim dhe në mënyrë individuale, secilin 
klient që është subjekt i këtyre ndryshimeve. ky njoftim, duhet të 
kryhet përpara se ndryshimet të bëhen të aplikueshme. Ai duhet 
të përmbajë informacion të saktë, të plotë dhe të shprehur në një 
gjuhë të kuptueshme për klientin.

5. përveç sa përcaktohet në pikën 4, bankat informojnë klientin/
tët për ndryshimin e kushteve të kontratave dhe/ose të ofrimit 
të shërbimeve dhe produkteve bankare apo financiare, duke 
përdorur si mjet njoftimi një nga format vijuese: me shkrim, me 
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mjetet elektronike të komunikimit, me afishimin e njoftimeve ose  
të broshurave në ambientet e bankës, me mjetet e komunikimit 
masiv. 

6. Bankat informojnë paraprakisht klientin, në rastin e përdorimit 
të kartave të debitit/cash dhe të kartave të kreditit, për kushtet e 
përdorimit dhe për komisionet e veprimeve që kryhen me kartë, 
në veçanti në ATM-të e bankës dhe ATM-të e bankave të tjera. 
ky informacion afishohet për klientin pranë ATM-së, përveçse 
informimit në marrëveshjen (kontratën) e lidhur për këtë lloj 
shërbimi. përmbajtja e njoftimit që do të vendoset pranë çdo ATM-
je të bankës do të jetë sipas aneksit 2, bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje. 

7. Bankat u bëjnë të qartë klientëve të gjitha rreziqet e mundshme 
me të cilat mund të përballen në përdorimin e çdo produkti apo 
shërbimi që ato ofrojnë.

NENI 6
METoDA E LLoGARITJES DhE pUBLIkIMI I NoRMëS EfEkTIVE Të 

INTERESIT pëR kREDITë

1. Norma efektive e interesit, llogaritet sipas formulës matematike të 
paraqitur në aneksin 1, të kësaj rregulloreje.

2. për qëllime të llogaritjes së normës efektive të interesit, totali i 
kostos së kredisë për klientin sipas nenit 4, pika b, nuk përfshin:

a. shpenzimet që nuk njihen në datën e llogaritjes, që mund të 
ndodhin gjatë disbursimit të kredisë; 

b. shpenzimet e pagueshme nga klienti për moszbatimin e ndonjë prej 
angazhimeve të tij, të parashikuara në marrëveshjen e kredisë;

c. shpenzimet e tjera të ndryshme nga çmimi i blerjes, të cilat, për 
blerjen e mallrave dhe shërbimeve, klienti është i detyruar t’i 
paguajë nëse blerja është kryer me para në dorë ose me kredi me 
këste,me kusht që vetë banka të mos jetë përfituesi i fundit i këtyre 
pagesave;

d. kostot e pagueshme nga klienti, lidhur me marrëveshjen e kredisë 
për persona të tjerë (për shembull, një noter, autoriteti i taksave, 
regjistri i hipotekave) dhe çdo shpenzim në përgjithësi, të detyruar 
për regjistrimin dhe garancitë;

e. shpenzimet për siguracionin dhe/ose garancitë jo të detyrueshme;
f. çdo shpenzim që do t’i paguhet bankës nga klienti vetëm kur:

v. kredia në dispozicion nuk është përdorur në tërësi ose pjesërisht,
vi. klienti kërkon një ndryshim të afateve të pagesave dhe banka e 

pranon një kërkesë të tillë.

3. Shpenzimet e mbajtjes së një llogarie apo të përdorimit të një karte 
ose mjeti tjetër pagese për transaksionet e lëvrimit të kredisë dhe 
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pagesës, si dhe kosto të tjera lidhur me transaksionet e pagesave 
në përgjithësi, do të përfshihen në koston totale të kredisë për 
klientin, nëse janë paraqitur qartë dhe në mënyrë të veçantë 
në marrëveshjen e kredisë ose në ndonjë marrëveshje tjetër, të 
përfunduar me klientin. 

4. Norma efektive e interesit, llogaritet bazuar në supozimin që 
marrëveshja (kontrata) e kredisë është e vlefshme për periudhën e 
rënë dakord dhe palët plotësojnë detyrimet e tyre, sipas kushteve 
dhe datës së rënë dakord në marrëveshjen (kontratën) e kredisë.

5. Në rastin e marrëveshjeve të kredisë që përmbajnë dispozita, që 
lejojnë ndryshime në normat e interesit ose shpenzimet e tjera që 
përfshihen në normën efektive të interesit, por të pamatshme në 
kohën kur kjo normë llogaritet, norma efektive e interesit llogaritet 
duke supozuar që përqindja e interesit dhe shpenzimet e tjera 
mbeten të pandryshuara (fikse), në lidhje me nivelin fillestar dhe 
do të mbeten të aplikueshme deri në fund të marrëveshjes së 
kredisë.

6. Banka duhet të parashikojë në kontratën e kredisë mënyrën e 
njoftimit të klientit në çdo rast të ndryshimit të elementeve bazë 
në llogaritjen e normave efektive të interesit, përpara se të zbatojë 
këtë ndryshim. 

7.  Norma efektive e interesit publikohet duke përdorur termin “norma 
efektive e interesit ” ose shkurtimin “NEI”. 

8.  Banka publikon normën efektive të interesit në mënyrë të saktë dhe 
të thjeshtë në ambientet e bankës.

9. Banka paraqet pranë Bankës së Shqipërisë, raporte në baza 
tremujore mbi normat efektive të interesit, për të gjitha llojet e 
produkteve dhe shërbimeve që ajo i ofron klientëve, brenda 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve, pas përfundimit të periudhës tremujore.

10. Banka e Shqipërisë mund të publikojë të dhënat mbi normat efektive 
të interesit, të raportuara nga subjektet e kësaj rregulloreje.

NENI 7
ELEMENTE Të MARRëVEShJES (koNTRATëS) Së kREDISë

1. për çdo marrëdhënie kreditimi, banka dhe kredimarrësi nënshkruajnë 
një marrëveshje (kontrate) me shkrim, e cila minimalisht përfshin 
elementet e mëposhtme: 

a) qëllimin e përdorimit të kredisë; 
b)  llojin e kredisë (me këste, kufi etj.); 
c)  kushtet e kredisë që lidhen me vlerën, njësinë monetare, datën e 

dhënies, datën e maturimit, normën nominale të interesit dhe llojin 
e saj (e ndryshueshme ose e pandryshueshme), indeksin orientues 
(norma e marrëveshjes së riblerjes e Bankës së Shqipërisë, norma 
e bonove të thesarit, libor, euribor, tibor etj.), marzhin, normën 
efektive të interesit, frekuencën e ndryshimit të normës së interesit 
apo pjesëve përbërësë të saj, vlerën periodike të shlyerjes së kredisë 
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(kësti) dhe datat ose periudhën e shlyerjes;
d)  kontributin fillestar të kredimarrësit (nëse është i zbatueshëm) ose 

komisione të ndryshme për marrjen dhe shlyerjen e kredisë; 
e)  llojin e kolateralit (nëse ka); 
f)  detyrimet dhe penalitetet e palëve dhe rastet kur ato lindin dhe 

zbatohen, veçanërisht kur subjekt i tyre është kredimarrësi; 
g)  mënyrën e ndryshimit të kushteve të kontratës; 
h)  mënyrën e përfundimit të kontratës; 
i)  numrin e kopjeve të nënshkruara në origjinal të kontratës dhe 

mënyrën e disponimit të tyre nga palët. 

2.  Në procesin e lëvrimit të kredisë për herë të parë ose në momentin 
e ristrukturimit të saj, banka i ofron kredimarrësit: 

a)  planin e shlyerjeve të kredisë në momentin e lëvrimit të saj dhe në rast 
ristrukturimi, sipas informacionit që disponohet në atë moment; 

b)  planin e të gjitha pagesave të paracaktuara dhe të njohura, që 
kredimarrësi paguan në procesin e marrjes së kredisë dhe gjatë 
kohëvazhdimit së saj; 

c)  penalitetet që zbatohen ndaj kredimarrësit dhe shembuj të mënyrës 
së llogaritjes së tyre; 

d)  një koment të shkruar, ku i tërhiqet vëmendja kredimarrësit për 
rrezikun që paraqet për të: 

•  huamarrja në valutë, veçanërisht në rastin kur të ardhurat e tij 
janë në lekë dhe mund të ketë lëvizje të pafavorshme të kursit të 
këmbimit lek/valutë (ose e kundërta), 

•  rritja e normës së interesit të kredisë gjatë kohëvazhdimit së saj, si 
rezultat i rritjes së indeksit orientues. 

3.  Në rastin e kredisë për konsum, përfshirë dhe kreditë për kartat 
e kreditit, ose në çdo formë tjetër kreditimi, në të cilin detyrimi i 
klientit ndaj bankës lind në formë automatike, kushtet e dhënies, 
të përdorimit dhe të kthimit të kredisë, së bashku me penalitetet 
përkatëse, duhet të shprehen në mënyrë të plotë në kontratën që 
lidhet me kredimarrësin.

NENI 8
INfoRMACIoNE Të VEÇANTA LIDhUR ME MARRëVEShJET 

(koNTRATAT) E kREDISë 

1. Banka, në rast se norma e ndryshueshme e interesit është llogaritur 
nëpërmjet shtimit ose zbritjes të një marzhi fiks në përqindje apo nga 
një indeks publik i ndryshueshëm, i siguron me shkrim kredimarrësit 
të paktën një herë në 12 muaj, informacionin e mëposhtëm:

a. normën vjetore të interesit në fillim dhe në fund të periudhës 
përkatëse;

b. pjesën e papaguar të kredisë në fillim dhe në fund të periudhës 
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përkatëse;
c. shumën e çdo kësti kredie, të përcaktuar sipas një plani pagesash 

dhe kohën kur duhet të paguhet çdo këst, bazuar në normën 
vjetore të interesit, të aplikuar në fund të periudhës përkatëse.

2. Banka, në rast se norma e interesit është llogaritur sipas një metode 
të ndryshme nga ajo e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, në një 
periudhë maksimalisht prej 30 ditësh pas rritjes së normës vjetore të 
interestit me më shumë se 1% nga norma e fundit e interesit e aplikuar, 
i siguron me shkrim kredimarrësit informacionin e mëposhtëm:

a) normën e re të interesit dhe datën kur kjo normë bëhet e 
aplikueshme; dhe 

b) shumën e çdo kësti kredie dhe kohën kur duhet të paguhet çdo këst, 
për pagesat që do të ndikohen nga norma e re vjetore e interesit.

3. Banka, në rastin e marrëveshjeve të financimit (linjave të kredisë), 
i siguron me shkrim kredimarrësit informacionin e mëposhtëm:

a) kufirin fillestar të kredisë, nëse është i njohur në momentin e dhënies 
së informacionit;

b) normën vjetore të interesit ose metodën e llogaritjes nëse është e 
ndryshueshme;

c) llojin dhe shumat e çdo pagese të ndryshme nga interesat;
d) pagesën minimale, gjatë çdo periudhe pagesash ose metodën e 

llogaritjes të saj;
e) çdo periudhë për të cilën do të jepet një gjendje e llogarisë;
f) datën kur dhe pas llogariten interesat dhe informacioni, në lidhje 

me çdo periudhë faljesh të aplikueshme;
g) të dhëna për komisionet dhe gjobat;
h) pasurinë/të e luajtshme apo të paluajtshme, nëse ka, mbi të cilën/

at banka siguron kredinë.

4. Bankat, në rastin e lëshimit të kartave të kreditit, përveç informacionit 
sipas shkronjave “a” dhe “c” të paragrafit 3 të këtij neni, japin dhe 
informacionin e mëposhtëm:

a) në rastin e kartave me:

i. normë fikse interesi, japin normën vjetore të interesit, ose
ii. normë të ndryshueshme të interesit, të llogaritur nëpërmjet shtimit 

ose zbritjes të një marzhi fiks në përqindje apo nga një indeks 
publik i ndryshueshëm, japin marzhin fiks në përqindje që i zbritet 
apo i shtohet dhe indeksin publik,

iii. mënyrën e llogaritjes së normës së interesit;

b) datën kur dhe pas të cilës, përllogariten interesat dhe informacion 
në lidhje me çdo periudhë faljesh të aplikueshme;

c) nëse kredimarrësit i kërkohet në marrëveshjen e kredisë të paguajë 
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të gjithë pjesën e pashlyer të kredisë me marrjen e gjendjes së 
llogarisë, atij i jepet:

(i) përshkrimi i këtij detyrimi;
(ii) periudha e faljes, në fund të së cilës kredimarrësi duhet të paguajë 

pjesën e pashlyer të kredisë; dhe 
(iii) norma vjetore e interesit të aplikueshëm mbi pjesën e pashlyer të 

kredisë, e cila nuk është paguar në kohën e duhur.

d) banka, në rast se merr një njoftim nga kredimarrësi, në formë të 
shkruar apo dhe gojore, për një kartë krediti të humbur apo të 
vjedhur, nuk krijon detyrimin për kredimarrësin që ai të paguajë 
për transaksione të kryera me kartën e tij, pas bërjes së njoftimit.

NENI 9
ELEMENTE Të koNTRATëS Së LLoGARISë DhE DEpoZITëS 

1. për çdo llogari dhe depozitë të hapur nga klienti pranë bankës 
nënshkruhet një kontratë nga palët pjesëmarrëse në transaksion. 
kontrata është një akt i veçantë, i ndryshëm nga dokumentet e 
aplikimit për hapjen e llogarisë. 

2. Në kontratën e llogarive rrjedhëse dhe të kursimit, përveç të dhënave 
personale të klientit dhe numrit të llogarisë, përfshihen detyrimisht:

a)  norma e interesit dhe mënyra e llogaritjes së saj;
b)  frekuenca e pagesave të interesit;
c)  masa e mbajtjes në burim të tatimit mbi të ardhurat personale nga 

interesat;
d)  komisionet për mirëmbajtjen e llogarive;
e)  komisione apo gjoba të tjera të aplikueshme. 

Elementet e parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c” përfshihen 
në kontratë në rastet kur banka aplikon interes për llogarinë rrjedhëse 
dhe/ose llogarinë e kursimit. 

3.  Në kontatën e depozitave me afat, përveç të dhënave personale të 
klientit përfshihen: 

a) shuma e investuar në depozitën me afat;
b) norma vjetore e interesit;
c) shumat e interesit dhe frekuenca e pagesës së tyre;
d) masa e mbajtjes në burim të tatimit mbi të ardhurat nga interesi;
e) data e maturimit të depozitës;
f) kushtet e zgjedhura nga klienti për rinovimin e depozitës me afat;
g) kushtet e anulimit (prishjes) të kontratës; dhe 
h) penalitetet e aplikueshme në rastin e anulimit (prishjes) para kohe 

të kontratës.
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4.  Banka duhet të parashikojë në kontratën e llogarisë dhe të depozitës 
mënyrën e njoftimit të klientit për ndryshimin e kushteve apo afateve 
të kontratës së nënshkruar para se të aplikojë ndryshimin. 

5.  Në rast të ndryshimit të një prej elementeve të treguara në paragrafet 
(2) dhe (3) të këtij neni të kontratës së llogarisë dhe/ose të depozitës, 
vetëm për një klient ose një grup të kufizuar klientësh, banka është 
e detyruar të njoftojë paraprakisht me shkrim klientin ose klientët. 
Në rast të ndryshimit të një prej elementeve të lartpërmendura të 
kontratës së llogarisë dhe/ose të depozitës, që prek në mënyrë 
të njëjtë të giithë klientët si rrjedhojë e politikave të bankës, kjo 
e fundit është e detyruar të njoftojë paraprakisht secilin prej tyre, 
sipas mënyrës së përcaktuar në kontratë. 

NENI 10
MARkETINGU

1. Banka siguron që materialet promocionale të produkteve apo 
shërbimeve bankare të jenë të vërteta, të sqarojnë në mënyrë të 
plotë të gjitha kushtet e ofrimit të produkteve dhe/ose shërbimeve, 
dhe të mos përfshijnë informacion të pasaktë apo që zmadhon së 
tepërmi, ose përpiqet të fshehë veçori të produkteve dhe shërbimeve 
të ofruara.

2.  Në rastin e promovimit të karakteristikave preferenciale të 
shërbimeve (për shembull, normat e interesit), banka në të njëjtin 
promocion informon dhe mbi kushtet e veçanta të cilat duhen 
plotësuar për ta përfituar këtë shërbim. 

3. Informacioni i përdorur për promocionin e produkteve dhe 
shërbimeve bankare bazohet në të dhëna të sakta, të verifikueshme, 
të hollësishme, në përputhje me parimin e mirëbesimit dhe të 
praktikave më të mira, me qëllim që t‘i komunikojë publikut një 
informacion objektiv, të mjaftueshëm e të paanshëm.

NENI 11 
koNfIDENCIALITETI

1. Bankat ruajnë konfidencialitetin dhe/ose sekretin për të gjithë 
informacionin personal të klientit duke i garantuar këtij të fundit, 
ruajtjen dhe administrimin e informacionit personal në sisteme të 
sigurta dhe të besueshme informacioni apo pagesash (transaksione, 
shërbime etj.). 

2.  kërkesat e paragrafit 1 të këtij neni nuk zbatohen në rastet kur:

a) banka detyrohet ta japë informacionin personal të klientit sipas 
kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi;

b)  klienti kërkon me shkrim publikimin e këtij informacioni ose banka 
disponon lejen/autorizimin e tij me shkrim, për këtë qëllim. 
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3. Bankat i japin klientit sipas kërkesës së tij, të gjithë informacionin e 
evidentuar për të.

4. Bankat janë të detyruara t’i japin klientit informacion bazë 
mbi depozitat e tij, të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të 
Depozitave.

NENI 12
ANkESAT E kLIENTëVE

1. Bankat i sigurojnë klientit informacionin e nevojshëm mbi procedurat 
për trajtimin e ankesave në mënyrë të shpejtë dhe të plotë.

2.  Në rastin e një ankese me shkrim nga klienti, banka duhet t’i japë 
përgjigje me shkrim klientit mbi ankesën, brenda afatit kohor të 
përcaktuar në aktet rregullative të bankës. 

3. Banka është e detyruar të mbajë të dhëna për çdo ankesë të 
klientelës që ka lidhje me zbatimin e kërkesave të kësaj rregulloreje, 
informacion mbi zgjidhjen e këtyre ankesave, si dhe të dhëna të 
tjera plotësuese të nevojshme.

4. Bankat evidentojnë në një regjistër të veçantë ankesat e klientit si 
dhe hartojnë procedura dhe rregulla të brendshëm, për trajtimin e 
tyre.

kREU III
DISpoZITA pëRfUNDIMTARE

NENI 13
MASA pARANDALUESE DhE NDëShkIMoRE

Banka e Shqipërisë, në rast mosplotësimi të detyrimeve të kësaj 
rregulloreje, zbaton dispozitat e parashikuara në nenet 74 deri 91, të 
ligjit “për bankat” dhe në aktet e tjera nënligjore, në zbatim të tij.

NENI 14
DISpoZITë ShfUqIZUESE

1.  Dispozitat e kësaj rregulloreje nuk do të zbatohen për kreditë dhe/
ose depozitat ndërbankare. 

2.  Dispozitat e kësaj rregulloreje nuk zbatohen për kreditë e miratuara 
dhe/ose depozitat e pranuara, përpara datës së hyrjes në fuqi të 
kësaj rregulloreje. 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN fULLANI
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ANEkS NR.1

METoDA E LLoGARITJES Së NoRMëS EfEkTIVE Të INTERESIT pëR 
kREDINë 

Ekuacioni bazë, për llogaritjen e normës efektive të interesit (NEI), 
barazon, mbi një bazë vjetore, nga njëra anë vlerën totale faktike 
të kredisë (total present value of drawns), duke zbritur çdo shpenzim 
të mbajtur (për shembull, shpenzimet administrative etj.), të vënë në 
dispozicion të klientit sipas marrëvëshjes së kredisë dhe në anën tjetër, 
vlerën totale faktike (total present value of repayments and payments of 
charges) të shlyerjeve dhe/ose pagesave të shpenzimeve:

m     -tk      m’ -tl
∑ Kk (1+i) = ∑ Rl (1+i)  
k=1     l=1  

kuptimi i shkronjave dhe simboleve:

m - është numri total i kësteve të kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet 
me këste (cash flow-ve), të paguara nga kredidhënësi.

k - është numri në vazhdimësi për këstet e kredisë, nëse lëvrimi i 
kredisë bëhet me këste (cash flow-t), të paguara nga kredidhënësi 
(drawn), kështu që 1< k < m dhe/ose 1= k = m.

kk - është vlera faktike e kredisë (cash flow) së vënë në dispozicion të 
klientit në periudhën k.

tk - është intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet 
datës së vlerës së këstit të parë të kredisë (first cash flow) të vënë 
në dispozicion të klientit (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste) 
dhe datës së çdo kësti pasues të kredisë të vënë në dispozicion të 
klientit, domethënë t1 = 0.

m’ - është numri total i kësteve (cash flow-ve) të paguara nga klienti për 
shlyerjen e kredisë dhe/ose pagesave të shpenzimeve.

l -  është numri në vazhdimësi i kësteve të paguara nga klienti (cash flow-
ve) për shlyerjen e kredisë (shlyerja ose pagesa e shpenzimeve).

Rl -  është vlera e këstit të shlyerjes (cash flow) ose pagesës së 
shpenzimeve nga klienti në periudhën l.

tl -  intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës 
së vlerës së këstit të parë të kredisë, të vënë në dispozicion të 
klientit (nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste) ose datës së lëvrimit 
të kredisë, në rast se lëvrimi i kredisë bëhet i plotë (first cash flow) 
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dhe datës së çdo kësti për shlyerje dhe/ose pagimi shpenzimesh 
vijuese që paguan klienti. 

i=NEI mund të llogaritet (nga algjebra ose nga një program 
kompjuteri) kur termat e tjerë në ekuacion janë të njohur nga kontrata 
ose ndryshe.

Shënime:

a. Shumat e paguara nga të dyja palët në kohë të ndryshme nuk është 
e nevojshme të jenë të barabarta dhe të paguhen në intervale të 
barabarta.

b. Data e fillimit duhet të jetë ajo e pagimit të këstit të parë të lëvrimit 
të kredisë nga banka, nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste ose e 
datës së lëvrimit të kredisë, në rast të lëvrimit të plotë të kredisë në 
dispozicion të klientit.

c. Intervalet midis datave të përdorura në llogaritjet duhet të shprehen 
në vite ose fraksione të vitit. Një vit presupozohet të ketë 365 ditë 
ose 366 ditë për vitet e brishtë, 52 javë ose 12 muaj. Një muaj 
presupozohet të ketë 30,41666 ditë (365/12) pavarësisht nëse 
është ose jo vit i brishtë.

 d.  Rezultatet e llogaritjes duhet të shprehen me një saktësi, të paktën 
një vlerë pas presjes dhjetore.

 e.  Ekuacioni mund të rishkruhet duke përdorur një shumë të vetme në 
rast të lëvrimit të plotë të kredisë nga banka:

 m’ -tl
S= ∑ Rl (1+i)  
 l=1      

S -  është vlera totale faktike e kredisë (total present value of drawdowns) 
duke zbritur çdo shpenzim të mbajtur për shembull, shpenzimet 
administrative etj..

Bankat duhet të sigurojnë që metodat e zgjidhjes së aplikueshme të 
japin një rezultat të barabartë me atë të shembujve të paraqitur në këtë 
aneks (shih më poshtë). 

Shembuj:

I.  Llogaritja e NEI- mbi baza kalendarike ( 1 vit=365 ditë ose 366 
ditë për vitin e brishtë)

Shembulli 1:

Shuma e kredisë: 1000 euro, dhënë më 1 janar 1994. kredia 
paguhet me një pagesë të vetme prej 1,200 eurosh në 1 korrik 1995 
për shembull, 1.5 vjet ose 546 (365+181) ditë pas ditës së dhënies 
së kredisë.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 7

gusht 2008

vëllimi 10
numër 7
gusht 2008

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 7

gusht 2008

vëllimi 10
numër 7
gusht 2008

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Ekuacioni shndërrohet: 1000 = 

 ose: (1+i)546/365 =1.2
 
 1+ i=1.129624
 i=0.1296204

kjo vlerë do të rumbullakoset në 13% (ose 12.96% nëse kërkohet 
saktësia me dy shifra dhjetore).

Shembulli 2:

Shuma e kredisë është 1000 euro, por kredimarrësit i mbahen 50 
euro për shpenzime administrative. kështu, kredia është në fakt 950 
euro. Shlyerja e 1200 eurove si edhe në shembullin e parë, bëhet në 
1 korrik 1995. 

Ekuacioni shndërrohet 950 = 

ose: (1+i)546/365 =1.263157
     1+i=1.169026
     i=0.169026

kjo shifër do të rrumbullakoset në 16.9%

Shembulli 3:

Shuma e kredisë është 1000 euro, në 1 janar 1994, e ripagueshme 
në dy shuma, secila prej 600 eurosh, e pagueshme respektivisht pas 
një dhe dy vitesh.

Ekuacioni shndërrohet: 

1000 = 

Zgjidhja e të cilit rezulton në i=0.1306623 të rrumbullakosur në 
13.1 % (ose 13.07 nëse preferohet saktësi në dy shifra dhjetore).

Shembulli 4:

Shuma e kredisë është 1000 euro, e dhënë në datën 1 janar 1994 
ndërsa shumat për t’u paguar nga kredimarrësi janë:

pas 3 muajsh (0.25 vjetë/ 90 ditësh): 272 euro
pas 6 muajsh (0.5 vjetësh/181 ditësh): 272 euro
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pas 12 muajsh(1 viti/356 ditësh): 544 euro

Totali: 1088 euro 

Ekuacioni shndërrohet në:

1000 =
 

Rezultati i këtij ekuacioni është i =0.13226, e rrumbullakosur në 
13.2% ( ose 13.23% nëse kërkohet një saktësi në 2 shifra dhjetore).

II. Llogaritja e NEI në bazë të një viti standard (1 vit = 365 ditë ose 
365.25 ditë, 52 javë ose 12 muaj të njëjtë).

Shembulli 1:

Shuma e kredisë: 1000 euro. kredia do të paguhet me një pagesë të 
vetme prej 1200 eurosh pas 1.5 vitesh (për shembull, 1.5365=547.5 
ditësh, 1.512=18 muaj ose 1.5 52=78 javë). 

Ekuacioni shndërrohet:

1000 =
 

ose: (1+i)1.5 = 1.2

  1+i=1.129243
    i= 0.129243 

kjo shifër do të rrumbullakoset në 12.9 për qind (ose 12.92% nëse 
preferohet një saktësi në 2 shifra dhjetore).

Shembulli 2;

Shuma e kredisë është 1000 euro, por kredimarrësit i mbahen 50 
euro për shpenzime administrative, kështu që kredia është në fakt 950 
euro. Shlyerja e 1200 eurove si dhe në shembullin e parë, bëhet 1.5 
vjet pas marrjes së kredisë.

Ekuacioni shndërrohet:

950 = 

ose:

(1+i)1.5=1200/950=1.263157
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 1+i =1.168526
 i =0.168526

kjo shifër do të rrumbullakoset në 16.9% (ose 16.85 nëse preferohet 
një saktësi në dy shifra dhjetore).

Shembulli 3:

Shuma e kredisë është 1000 euro, e ripagueshme në dy shuma, secila 
prej 600 eurosh, e pagueshme respektivisht pas një dhe dy vitesh.

Ekuacioni shndërrohet:

1000 = 

 
= 

 = 

nga ku i = 0.13066 e rrumbullakosur në 13.1% ( ose 13.07 % nëse 
preferohet një saktësi në dy shifra dhjetore).

Shembulli 4:

Shuma e kredisë është 1000 euro dhe shumat për t’u paguar nga 
kredimarrësi janë:

pas 3 muajsh 
(0.25 vjetë/13 javësh/91.25 ditësh/91.3125 ditësh): 272 euro

pas 6 muajsh 
(0.5 vjetësh/26 javësh/182.5 ditësh/182.625 ditësh ): 272 euro

pas 12 muajsh
(1 viti/52 javësh/365 ditësh/355.25 ditësh): 544 euro

Totali: 1088 euro 

Ekuacioni shndërrohet:

1000 =  

 = 
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 = 

 = 

 = 

Nga ku i = 0.13185 e rrumbullakosur në 13.2% (ose 13.19 % nëse 
preferohet një saktësi në dy shifra dhjetore).
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ANEkS NR.2

NJofTIM 
pëR koMISIoNET E ShëRBIMIT ME kARTë

klientë kujdes!

1. kjo ATM është e vendosur nga banka ____________________.

2. Në këtë ATM ju mund të tërhiqni paratë tuaja në cash, duke 
përdorur kartën e debitit (___________________) të lëshuar nga 
Banka jonë. për këtë shërbim ju paguani një komision__________
_____.

3. Në këtë ATM ju mund të tërhiqni paratë tuaja në cash duke përdorur 
kartën e kreditit (________________) të lëshuar nga Banka jonë. 
për këtë shërbim ju paguani një komision prej ________________
_____________.

4. Në këtë ATM ju mund të tërhiqni paratë tuaja në cash edhe me 
karta të lëshuara nga banka të tjera, por në këto raste ju do të 
paguani edhe një komision për transaksionin që banka jonë do të 
kryejë me bankën, që ju ka lëshuar kartën.

5. Banka jonë nuk mban asnjë përgjegjësi dhe nuk rimburson 
komisionet që ju do të paguani për shërbimet e ofruara në këtë 
ATM, me karta të bankave të lëshuara nga banka të tjera. 

6. Banka jonë është gjithnjë në shërbimin tuaj. 

7. për çdo problem dhe informacion të nevojshëm, lutem kontaktoni 
bankën tonë me këtë numër telefoni _____________.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 60, datë 29.08.2008

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLoRES  “pëR këRkESAT MINIMALE Të 

pUBLIkIMIT Të INfoRMACIoNIT NGA BANkAT DhE DEGëT E 
BANkAVE Të hUAJA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 dhe të nenit 43, shkronja 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, të nenit 47, pikat 3 dhe 4 dhe të nenit 53 të ligjit nr. 9662, 
datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të 
Mbikëqyrjes,

VENDoSI:

1. Miratimin e rregullores “për kërkesat minimale të publikimit të 
informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, 
për zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e kësaj rregulloreje në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

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 këRkESAT MINIMALE Të pUBLIkIMIT Të INfoRMACIoNIT 
NGA BANkAT DhE DEGëT E BANkAVE Të hUAJA”

(Miratuar me vendimin nr.60, datë 29.08.2008 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)

kREU I 
Të pëRGJIThShME 

NENI 1
oBJEkTI

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave minimale, 
i mënyrave dhe afateve lidhur me informacionin që duhet publikuar 
në raportet periodike të bankave dhe degëve të bankave të huaja, në 
funksion të rritjes së transparencës dhe nxitjes së disiplinës në tregun 
bankar, si dhe për të siguruar qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e 
sistemit bankar.

 
NENI 2

SUBJEkTET

Subjekte të kësaj rregullore janë bankat dhe degët e bankave të 
huaja (që më poshtë për thjeshtësi do të quhen me emrin e përbashkët 
“banka”), të cilat janë të licencuara të ushtrojnë veprimtari bankare 
dhe financiare në Republikën e Shqipërisë. 

NENI 3
BAZA JURIDIkE

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 12 dhe shkronjës 
”c”, të nenit 43, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar (më poshtë ligji “për Bankën”) të pikës 2, të 
nenit 47, të pikave 3 dhe 4 dhe të nenit 55 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë” (më poshtë ligji 
“për bankat”).

NENI 4
pëRkUfIZIME

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar në nenin 4 të ligjit “për bankat”.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:
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a) “publikim” - është vënia në dispozicion e informacionit për 
përdoruesit: publikun, pjesëmarrësit e tregut, investitorët, 
punonjësit, kreditorët, klientët, qeveritë dhe organizmat e tjerë 
sipas kërkesave të kësaj rregulloreje;

b) “Informacion cilësor” - është informacioni mbi objektivat, politikat 
dhe strategjitë e shkruara të bankës, metodat, proceset, strukturën, 
organizimin e funksionet e administrimit të rreziqeve, qeverisjen e 
bankës, politikat kontabël të përdorura etj.;

c)  “Informacion sasior” - janë të dhënat numerike të përmbledhura 
për zërat e bilancit, për të ardhurat dhe shpenzimet, për madhësinë 
e ekspozimeve të bankës ndaj rreziqeve të ndryshme, klasifikimeve 
brenda portofoleve të kredisë, madhësinë e provigjoneve për 
humbjet kryesisht nga rreziku i kredisë etj.;

d) “Informacion material” - është informacioni, i cili nëse nuk 
pasqyrohet ose shtrembërohet, mund të ndryshojë ose të ndikojë 
në vlerësimin ose vendimin e një përdoruesi, që mbështetet në 
këtë informacion;

e) “Informacion privat” - është informacioni për produktet, shërbimet 
dhe sistemet e informacionit të një banke, publikimi i të cilit mund 
të dëmtojë pozicionin konkurrues të bankës në treg;

f) “Informacion konfidencial” - është informacioni mbi klientët dhe/
ose palët e tjera që lidhin kontrata me bankën, dhe që ruhet si i 
tillë (konfidencial) në bazë të akteve ligjore dhe/ose nënligjore në 
fuqi.

NENI 5
kATEGoRITë E INfoRMACIoNIT 

1. Bankat publikojnë raportet periodike që përfshijnë informacionin 
sipas gjashtë kategorive kryesore1:

a) veprimtaria kryesore e bankës, organizimi dhe drejtimi i 
përgjithshëm;

b) ecuria (performanca) financiare; 
c) gjendja financiare (duke përfshirë kapitalin, aftësinë paguese dhe 

likuiditetin);
d) praktikat dhe strategjitë e administrimit të rrezikut; 
e) ekspozimet ndaj rreziqeve (duke përfshirë rrezikun e kredisë, 

rreziqet e tregut, rrezikun e likuiditetit, rrezikun operacional, ligjor 
dhe rreziqet e tjera);dhe 

f) politikat kontabël.

2. Bankat pasqyrojnë këto kategori të informacionit, në përshtatje 
me vëllimin e veprimtarisë së tyre dhe me natyrën e operacioneve 
që ato ndërmarrin, duke respektuar nivelin e kërkuar sipas kësaj 
rregulloreje. 

1 Klasifikimi bëhet nga Komiteti i Bazelit.
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3. Informacioni që përfshihet në kategoritë e mësipërme paraqitet 
qartë dhe në mënyrë të përshtatshme, me qëllim që të arrihet një 
nivel i mjaftueshëm i transparencës bankare. 

4. Bankat dërgojnë në Bankën e Shqipërisë një kopje të publikimeve 
të tyre.

5. Bankat nuk publikojnë informacione të klasifikuara në bazë të 
akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si konfidenciale ose sekret 
mbi klientelën e tyre, apo informacione që ndikojnë në pozicionin 
konkurrues të tyre në treg.

NENI 6
këRkESAT pëR pRoCEDURAT E pUBLIkIMIT DhE kARAkTERISTIkAT E 

INfoRMACIoNIT

1. Bankat hartojnë dhe miratojnë akte të brendshme për procedurat 
e përgatitjes dhe publikimit të informacionit, si dhe për kontrollin 
e brendshëm në procesin e përgatitjes dhe publikimit, me qëllim 
vlerësimin e përshtatshmërisë së publikimeve si vlefshmërinë, 
integritetin, saktësinë dhe frekuencën e tyre. 

2. Aktet e brendshme të bankës për publikimin e informacionit 
përcaktojnë informacionin i cili do të klasifikohet material, privat 
dhe konfidencial, ndarjen e tij sipas kategorive të përdoruesve 
(depozitues, analistë, kredimarrës të mëdhenj, investitorë të 
mundshëm dhe/ose kategori të tjera përdoruesish), mjetet e tjera 
të komunikimit masiv që do të përdoren për publikim, përveç 
publikimeve me bazë letër, si dhe çështje të tjera me rëndësi për 
bankën. 

3. Bankat publikojnë informacion mbi rreziqet ndaj të cilave 
ekspozohen në veprimtarinë e tyre, duke dhënë një pamje të 
gjithanshme të profilit të rrezikut.

4. Informacioni i publikuar nga bankat duhet të jetë material, që t’í 
shërbejë kërkesave vendimmarrëse të përdoruesve të tij dhe t’i 
ndihmojë ata në vlerësimin e rreziqeve dhe fitimeve të pritshme 
të investimeve të tyre, të ekspozimeve të tjera të mundshme dhe 
të ecurisë e të gjendjes financiare të ardhshme të veprimtarisë së 
bankave.

5. Bankat publikojnë informacionin me shtrirje kohore të mjaftueshme 
(periudha nga fundi i periudhës së raportuar deri në publikim), 
për të dhënë një pamje të kuptueshme të profilit të rrezikut të 
bankave dhe administrimit të tij.

6. Bankat publikojnë informacion të besueshëm, që pasqyron 
përmbajtjen ekonomike të ngjarjeve. ky informacion duhet të 
jetë i verifikueshëm në çdo kohë, i plotë në të gjitha aspektet që 
paraqesin rëndësi për përdoruesin.

7. Bankat publikojnë të dhëna dhe tregues numerikë në raportet e 
publikuara, që kanë bazë krahasuese dhe që i referohen një ose 
disa periudhave të njëjta. 
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kREU II
MëNYRA DhE AfATET E pUBLIkIMIT Të INfoRMACIoNIT

NENI 7
MëNYRA E pUBLIkIMIT Të INfoRMACIoNIT

1. Bankat publikojnë informacionin në gjuhën shqipe në një mënyrë 
të përshtatshme (të tillë si broshura informative ose/dhe në formë 
elektronike apo të afishuar në një tabelë njoftimi) në ambiente të 
përdorshme nga publiku, në zyrat qendrore dhe në të gjitha degët 
dhe agjencitë e tyre. 

2. Bankat publikojnë informacionin në faqen e internetit, e cila 
punon jo më pak se 95 për qind të vitit.

3. Bankat marrin masat, që informacioni të jetë në përdorim deri në 
publikimin tjetër të rradhës.

4. Bankat publikojnë informacionin në gjuhën shqipe dhe mbi baza 
vullnetare edhe në gjuhë të huaj.

5. Bankat përdorin si shenjë dalluese në publikimet e tyre stemën e 
bankës. 

NENI 8
AfATET E pUBLIkIMIT

1. Bankat publikojnë informacionin sipas kërkesave të kësaj 
rregulloreje, në raportet e tyre periodike. 

2. Raporti i vlefshëm për periudhat tremujore (31 mars, 30 qershor 
dhe 30 shtator) publikohet brenda muajit pasardhës, pas mbarimit 
të tremujorit kalendarik, Ndërsa, raporti i tremujorit të katërt të vitit 
(31 dhjetorit) publikohet brenda muajit mars të vitit pasardhës. 
Raporti i plotë vjetor, publikohet brenda gjashtëmujorit të parë të 
vitit pasardhës. 

3. Bankat shënojnë datën në të cilën publikojnë raportin dhe datën 
kur plotësojnë ose korrigjojnë informacionin e publikuar më 
parë apo në rastin e publikimit të një informacioni shtesë apo 
plotësues, që i referohet të njëjtit informacion. 

4. Informacioni sasior që publikohet në raportet periodike tremujore, 
përfshin informacionin për tremujorin aktual së bashku me 
informacionin krahasues për periudhat e mëparshme.

kREU III
këRkESAT MINIMALE pëR pUBLIkIM 

NENI 9
INfoRMACIoN MBI AkTIVITETIN kRYESoR, oRGANIZIMIN, 
ADMINISTRIMIN, DREJTIMIN DhE koNTRoLLIN E BANkAVE

1. Bankat publikojnë informacion rreth veprimtarisë/ve për të cilën/
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at janë licencuar, informacion mbi strukturën e aksionerëve, mbi 
strukturën e organeve drejtuese dhe strukturën organizative të 
tyre.

2. Bankat publikojnë informacionin e parashikuar në paragrafin 1 
të këtij neni, sipas aneksit 1, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e 
kësaj rregulloreje.

NENI 10
INfoRMACIoN MBI ECURINë E GJENDJES fINANCIARE Të 

BANkAVE

Bankat publikojnë informacionin bazë mbi ecurinë dhe gjendjen 
financiare, që përmban kryesisht: 

1. bilancin kontabël (aktiv – pasivet) dhe një informacion mbi 
zërat jashtë bilancit (transaksionet jashtë bilancit, angazhimet e 
financimit, instrumentet derivative etj.). Në shënimet sqaruese të 
bilancit jepet informacion shtesë për zërat e bilancit që i shërbejnë 
ose kanë lidhje me kërkesat e përdoruesve;

2. pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas natyrës ose 
funksionit brenda tyre, si dhe shënimet sqaruese që shoqërojnë 
këtë pasqyrë, të cilat japin të dhëna shtesë mbi kategoritë e 
rëndësishme të të ardhurave dhe shpenzimeve; 

3. treguesit kryesorë të rentabilitetit, që përfshijnë treguesin e 
kthyeshmërisë nga aktivet (RoA), nga kapitali aksioner (RoE), 
marzhin neto nga interesat (të ardhurat neto nga interesat/aktivet 
mesatare që sjellin të ardhura), raportin e shpenzimeve me të 
ardhurat etj.; 

4. kapitalin rregullator, vlerën, elementet përbërëse dhe veçoritë e 
tij, veçanërisht në rastin e instrumenteve hibride, me qëllim që 
pjesëmarrësit e tregut të njohin aftësinë e bankave për të përballuar 
humbjet financiare. këto publikime duhet të përfshijnë minimalisht 
strukturën e kapitalit rregullator me elementet përbërëse të tij;

5. mjaftueshmërinë e kapitalit, me qëllim që pjesëmarrësit e tregut 
të njohin lidhjen midis kapitalit të publikuar dhe ekspozimit dhe 
vlerësimit të rrezikut, duke përfshirë:

a) raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit mbi baza individuale dhe 
të konsoliduara për periudha tremujore,

b) vlerësime të ekspozimeve të rrezikut, të llogaritura sipas 
metodologjisë së përcaktuar në aktet nënligjore të Bankës së 
Shqipërisë apo modeleve të brendshme të bankës,

c) analiza mbi faktorët kryesorë, që ndikojnë në pozicionin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit;

6. informacionin e parashikuar në këtë nen, sipas aneksit 2, 
bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 7

gusht 2008

vëllimi 10
numër 7
gusht 2008

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 7

gusht 2008

vëllimi 10
numër 7
gusht 2008

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

NENI 11 
INfoRMACIoN MBI EkSpoZIMET NDAJ RREZIqEVE 

1. Bankat publikojnë informacion mbi parimet e përgjithshme, 
politikat dhe metodologjitë e administrimit të rrezikut, si dhe teknikat 
e zbutjes së rrezikut (për shembull, instrumentet derivative). 

2.  Bankat identifikojnë dhe pasqyrojnë në informacionet që 
publikojnë, të gjitha rreziqet që janë të rëndësishme dhe relevante. 
Bankat publikojnë informacion kryesor cilësor dhe sasior lidhur 
me administrimin e rreziqeve të tilla, si më poshtë:

a) për rrezikun e kredisë, bankat publikojnë:

Informacion cilësor

(i) Informacion të përgjithshëm mbi politikat, strategjitë dhe metodat 
për identifikimin, administrimin, monitorimin dhe kontrollin e 
rrezikut të kredisë, duke përfshirë rolin e këshillit drejtues dhe të 
drejtuesve të tjerë ekzekutivë.

(ii)  përkufizimin e kredive me probleme, kredive që u ka kaluar afati 
dhe kredive të ristrukturuara.

(iii)  Metodat e ndjekura për provigjonet statistikore dhe provigjonet 
për humbjet nga kreditë, si dhe të metodave statistikore të 
përdorura nga vetë banka (nëse ekzistojnë të tilla).

(iv) Metodat dhe instrumentet e përdorura nga bankat, për të zbutur 
rrezikun e kredisë.

(v) Llojet kryesore të kolateralit të pranuar nga bankat, politikat dhe 
proceset për vlerësimin dhe administrimin e tij.

Informacion sasior

(i) Tepricën e kredive (bruto) dhe klasifikimin sipas kategorive 
respektive (standarde, në ndjekje, nënstandarde, të dyshimta dhe 
të humbura).

(ii) Totalin e provigjoneve sipas kategorive respektive të kredive të 
klasifikuara.

(iii) Totalin e kredive (bruto) të ristrukturuara gjatë periudhës 
korente.

(iv) Vlerën e instrumenteve derivative për operacionet e mbulimit 
(hedging) dhe /ose në tërësi, të përdorura në veprimtarinë e 
bankës.

(v) klasifikime të portofolit të kredive sipas llojit, shpërndarjes 
gjeografike, sipas industrisë ose tipit të kundërpartisë, sipas 
maturitetit të mbetur dhe shumën e kredive që u ka kaluar afati 
dhe atyre me probleme.

(vi) Vlerën e portofolit të kredive që sigurohen nga kolateralet e 
dhëna, garantuesit dhe/ose instrumentet derivative.

b) për rreziqet e tregut, bankat publikojnë:
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Informacion cilësor

Informacion të përgjithshëm mbi politikat e administrimit, metodat 
statistikore të përdorura në modelet e vlerësimit të rreziqeve, vlefshmërinë 
e modeleve të tyre dhe procedurat stress- test.

Informacion sasior

kërkesat e kapitalit për rrezikun e normës së interesit, rrezikun nga 
kursi i këmbimit, si dhe vlerësimet VAR (nëse kryhen nga bankat). 

c) për rrezikun e normës së interesit, bankat publikojnë:

Informacion cilësor

(i) Informacion të përgjithshëm mbi strategjitë dhe politikat e 
administrimit të këtij rreziku si dhe mbi rolin e këshillit drejtues dhe 
të drejtuesve të tjerë ekzekutivë në zhvillimin, rishikimin, miratimin 
dhe zbatimin e politikave të rrezikut të normës së interesit dhe 
programin, për monitorimin dhe kontrollin efektiv të këtij rreziku.

(ii) Metodat për matjen e ekspozimit ndaj rrezikut të normës së 
interesit.

(iii) Në rastin e përdorimit të instrumenteve derivative, bankat duhet 
të publikojnë mënyrën e përdorimit të këtyre instrumenteve në 
administrimin e rrezikut të normës së interesit si dhe një informacion 
mbi shtrirjen e përdorimit të tyre.

Informacion sasior

Të dhëna numerike të hollësishme për nivelin e aktiveve dhe pasiveve, 
të ndjeshme ndaj normës së interesit dhe të ekspozimeve jashtë bilancit, 
të shoqëruara me skenarët përkatës (nëse ka) mbi lëvizjet e normave të 
interesit të përcaktuara nga banka.

d) për rrezikun e kapitalit aksioner, bankat publikojnë llojet, vlerën 
dhe natyrën e investimeve në shoqëritë publike dhe private, si dhe 
rezultatin financiar të tyre.

e) për rrezikun e kursit të këmbimit, bankat publikojnë:

Informacion cilësor

(i) Informacion të përgjithshëm mbi politikat dhe procedurat e 
identifikimit, administrimit, monitorimit dhe kontrollit të rrezikut të 
normës së këmbimit. 

(ii) Burimet kryesore të rrezikut të kursit të këmbimit brenda portofolit të 
aktiveve në valutë, teknikat e përdorura për matjen e këtij rreziku, 
kufizimet që ato përcaktojnë dhe frekuencën e vlerësimit.

(iii) Në rastin e përdorimit të instrumenteve derivative, bankat duhet 
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të publikojnë mënyrën e përdorimit të këtyre instrumenteve për 
administrimin e rrezikut të kursit të këmbimit, si dhe një informacion 
mbi shtrirjen e përdorimit të tyre.

Informacion sasior 

(i) Ekspozimet e bankës në monedha të veçanta dhe në tërësi, për 
gjitha monedhat.

(ii) Të dhëna mbi vlerën e investimeve të bankës në filialet e huaja 
(rreziku i konvertimit të monedhës së huaj).

f) për rrezikun operacional, bankat publikojnë llojet kryesore të 
ekspozimeve ndaj rrezikut operacional, si dhe një përshkrim 
cilësor të përgjithshëm të modeleve të tyre, për të administruar 
dhe kontrolluar këtë lloj rreziku (nëse ekzistojnë të tilla).

g) për rrezikun e likuiditetit, bankat publikojnë:

Informacion cilësor

(i) Informacion të përgjithshëm për administrimin e likuiditetit, duke 
përfshirë zhvillimin, rishikimin, miratimin dhe zbatimin e politikave 
të administrimit të likuiditetit dhe procedurat e vendosura për 
monitorimin dhe kontrollin efektiv të këtij rreziku.

(ii) Metodat e përdorura për vlerësimin e gjendjes aktuale të likuiditetit 
dhe parashikimin e nevojave për të ardhmen.

(iii) Metodat e përdorura për administrimin e likuiditetit.

Informacion sasior

(i) Niveli i aktiveve likuide dhe burimeve e përdorimeve të fondeve 
të bankave.

(ii) Niveli i aktiv-pasiveve afatshkurtra.
(iii) Niveli i burimeve të fondeve nga të tretët sipas maturitetit të 

mbetur.
(iv) Një pasqyrë e fluksit të rrjedhjes së parave (cash flow-t).
(v) Vlera e aktiveve të titullzuara etj. (nëse ka).

3. Bankat publikojnë informacionin e parashikuar në këtë nen, 
sipas aneksit 2, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje.

NENI 12
INfoRMACIoN MBI poLITIkAT koNTABëL

1. Bankat publikojnë informacion mbi politikat kontabël të përdorura 
në përgatitjen e pasqyrave financiare, në mënyrë që përdoruesi 
i informacionit të njohë si vlerësohen zërat e ndryshëm në këto 
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pasqyra, për një interpretim të saktë të informacionit.
2. Bankat publikojnë informacion mbi politikat kontabël të përdorura 

për vlerësimin e aktiv - pasiveve, të provigjoneve, të ardhurave 
etj..

kREU IV
DISpoZITA pëRfUNDIMTARE 

NENI 13
MASA pARANDALUESE DhE NDëShkIMoRE

Banka e Shqipërisë, në rast mosplotësimi të detyrimeve të kësaj 
rregulloreje, zbaton dispozitat e parashikuara në nenin 53, pika 5 dhe 
nenin 89 të ligjit “për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe në aktet 
e tjera nënligjore në zbatim të tij.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN fULLANI
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ANEkSI 1.

1. Informacion i përgjithshëm mbi bankën (çdo fund viti dhe sa herë 
që ka ndryshime).

1.1 Bankat publikojnë:

a) emrin tregtar, formën juridike, adresën e regjistruar, numrin dhe 
datën e vendimit të qendrës kombëtare të Regjistrimit;

b) shumën e kapitalit të regjistruar sipas vendimit të qendrës 
kombëtare të Regjistrimit;

c) shumën e kapitalit të paguar;
d) tipin, formën, numrin e aksioneve të emetuara dhe vlerën nominale 

të tyre;
e) informacion mbi rritjet e kapitalit, nëse ka rritje të tij që nga 

publikimi i fundit mbi:

• mënyrën dhe nivelin e rritjes së kapitalit,
• tipin, formën, numrin e aksioneve të emetuara, vlerën nominale 

të tyre (në rastin e emetimit të një aksioni të ri),
• shumën e rritjes së kapitalit, burimin (fondet) e rritjes (në rastin e 

rritjes së kapitalit nga fondet e veta) dhe nëse rritet vlera nominale 
e aksioneve, jepet shuma sipas të cilës ajo do të rritet. 

1.2. Bankat publikojnë informacion mbi aksionerët që kanë 
pjesëmarrje influencuese.

a) Në rastin e aksionerëve - persona juridikë, bankat publikojnë:

1. emrin tregtar,
2. formën juridike,
3. adresën e regjistruar,
4. përqindjen e aksioneve me të drejta votimi.

b) Në rastin e aksionerëve - persona fizikë, bankat publikojnë:

1. emrin dhe mbiemrin,
2. përqindjen e aksioneve me të drejta votimi.

2. Informacion i përgjithshëm mbi degët e bankave të huaja (çdo 
fund viti dhe sa herë që ka ndryshime).

Degët e bankave të huaja publikojnë: 

a) emrin tregtar, formën juridike, selinë, numrin dhe datën e vendimit 
të regjistrimit;

b) shumën e kapitalit të dhuruar;
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c) shumën e kapitalit të dhuruar, të paguar.

3. Informacion mbi strukturën e organizimit, të administrimit dhe 
të funksionimit të bankës dhe degës së bankës së huaj, duke 
përfshirë njësitë e saj funksionale dhe administrative, funksionet e 
tyre dhe marrëdhëniet raportuese dhe kontrolluese (çdo fund viti 
dhe sa herë që ka ndryshime).

3.1. Bankat publikojnë informacion mbi administrimin e bankës:

a) strukturën organizative, numrin e njësive organizative dhe numrin 
e punonjësve;

b) strukturën e organeve drejtuese si këshillit drejtues dhe drejtorisë, 
autoritetet dhe përgjegjësitë e tyre;

c) kualifikimet dhe përvojën e anëtarëve të këshillit drejtues, komitetit 
të kontrollit dhe drejtuesve ekzekutivë të bankave;

d) strukturën e pronësisë (për shembull, aksionerët kryesorë dhe të 
drejtat e votimit), pjesëmarrjen e aksionerëve kryesorë në këshillin 
drejtues ose në drejtorinë e bankës;

e) kodin e etikës dhe politikën e drejtimit të veprimtarisë, në veçanti 
përmbajtja e ndonjë kodi apo politike qeverisëse dhe procesi 
sipas të cilit është zbatuar apo një vlerësim nga këshilli drejtues i 
performancës së tij, lidhur me këtë kod ose politikë;

f) politikën e bankës lidhur me konfliktet e interesave, si dhe natyrën 
dhe nivelin e transaksioneve me filialet dhe personat/klientët e 
lidhur. 

3.2. Bankat publikojnë informacion mbi strukturën e grupit të 
konsoliduar, të cilit ato i përkasin (nëse ekziston grupi bankar):

1. emrin tregtar, formën juridike dhe adresën e regjistruar të 
sipërmarrjeve që përbëjnë grupin e konsoliduar, ndërsa në rastin 
e personit fizik, jepet emri dhe mbiemri;

2. emrin tregtar, formën juridike dhe adresën e regjistruar të 
sipërmarrjeve në të cilat bankat janë sipërmarrje mëmë ose 
aksionere kryesore;

3. emrin tregtar, formën juridike dhe adresën e regjistruar të 
sipërmarrjeve, të cilat janë sipërmarrje mëmë ose aksionere 
kryesore në banka;

4. Informacion mbi aktivitetet e bankave (çdo fund viti dhe sa herë 
që ka ndryshime).

Bankat publikojnë informacion mbi aktivitetin e tyre si më poshtë:

a) një listë të veprimtarive sipas licencës së marrë;
b) një listë të veprimtarive që ato aktualisht kryejnë.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 7

gusht 2008

vëllimi 10
numër 7
gusht 2008

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 7

gusht 2008

vëllimi 10
numër 7
gusht 2008

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

5. Informacion mbi filialet e bankave dhe sipërmarrjet në të cilat 
bankat janë aksionere kryesore (çdo fund viti dhe sa herë që ka 
ndryshime).

Bankat publikojnë:

a) emrin tregtar, formën juridike dhe adresën e regjistruar;
b) përqindjen e pjesëmarrjes direkte ose indirekte, në kapitalin e një 

sipërmarrjeje të tillë;
c) përqindjen e pjesëmarrjes direkte ose indirekte, në të drejtat e 

votimit në një sipërmarrjeje të tillë;
d) çdo mënyrë tjetër të kontrollit të ushtruar;
e) numrin, vlerën nominale dhe çmimin e blerjes të aksioneve dhe 

çdo ndryshim të bërë gjatë periudhës aktuale;
f) shumën e vlerave për t’u arkëtuar dhe për t’u paguar nga bankat 

në lidhje me një sipërmarrje të tillë;
g) shumën e letrave me vlerë, të cilat janë lëshuar nga sipërmarrjet 

e tilla dhe shumën e vlerave të pagueshme nga letra të tilla me 
vlerë;

h) shumën e garancive të lëshuara nga bankat për sipërmarrje 
të tilla dhe shumën e garancive të pranuara nga bankat, nga 
sipërmarrje të tilla.

6. Informacion mbi sipërmarrjet-mëmë dhe sipërmarrjet aksionere 
kryesore në banka (çdo fund viti dhe sa herë që ka ndryshime).

6.1. Bankat publikojnë:

a) emrin tregtar, formën juridike dhe adresën e regjistruar (në rastin 
e personit fizik jepet emri dhe mbiemri);

b) përqindjen e pjesëmarrjes direkte ose indirekte, në kapitalin e 
bankave;

c) përqindjen e pjesëmarrjes, direkte ose indirekte, të të drejtave të 
votimit të bankave;

d) ndonjë mënyrë tjetër të kontrollit, të ushtruar;
e) shumën e vlerave të arkëtueshme dhe të pagueshme të bankave 

ndaj sipërmarrjeve të tilla;
f) shumën e letrave me vlerë të cilat janë emetuar nga sipërmarrje 

të tilla, dhe shumën e vlerave të pagueshme (bank’s payables) 
nga këto letra me vlerë;

g) shumën e garancive të lëshuara nga bankat për këto sipërmarrje 
dhe shumën e garancive të pranuara nga bankat për sipërmarrje 
të tilla.

6.2. Në rastin e një sipërmarrjeje-mëmë në një bankë, është i 
mjaftueshëm publikimi i informacionit sipas paragrafit 4.1.

7. Informacion i degës së bankës së huaj lidhur me bankën-mëmë 
(çdo tremujor).
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Dega e bankës së huaj publikon raportet financiare tremujore dhe 
vjetore të bankës – mëmë si më poshtë: 

a) raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit;
b) kapitalin rregullator (fondet e veta); 
c) treguesin e kredisë me probleme ndaj totalit të kredisë;
d) treguesin e kredisë me probleme neto ndaj kapitalit rregullator 

(fondet e veta);
e) treguesin e shumës së fondeve rezervë për humbjet nga kreditë 

ndaj kredive me probleme;
f) treguesin e aktiveve likuide ndaj totalit të aktiveve;
g) raportet financiare tremujore më të fundit të bankës-mëmë;
h) raportin më të fundit të ekspertit kontabël të autorizuar për 

bankën-mëmë;
i) vlerësimin e performancës së bankës-mëmë nga agjencitë 

ndërkombëtare të vlerësimit (shoqëritë e rating-ut). 
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ANEkSI 2

A. Informacion mbi ecurinë e gjendjes financiare të bankave (çdo tremujor)

Tabelë 1
Bilanci kontabël, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe në veçanti tregues të rentabilitetit. 

Informacion cilësor (a) Informacion i përgjithshëm në formën e analizave dhe komenteve të shkruara, për ecurinë e gjendjes financiare të 
bankës sipas kërkesave të kësaj rregulloreje. 

Informacion sasior (b)

• Bilanci kontabël (aktiv-pasivet) dhe zërat jashtë bilancit (formularët nr. 20, 21 dhe 23 sipas SRU);
• pasqyra e llogarisë “të ardhura dhe shpenzime” (formulari nr. 22, sipas SRU);
• Tregues të rentabilitetit si më poshtë:

1. kthyeshmëria nga aktivet mesatare (ROAA) = të ardhurat neto / aktivet mesatare *100;

2. rezultati neto i jashtëzakonshëm / aktivet mesatare;

3. shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë / të ardhurat bruto të veprimtarisë;

4. të ardhurat neto nga interesi / shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë;

5. kthyeshmëria nga kapitali aksioner mesatar (ROAE) = të ardhurat neto / kapitali aksioner mesatar *100;

6. aktive për punonjës = totali i aktiveve/ numri i regjistruar i punonjësve;

7. të ardhurat neto nga interesat / aktivet mesatare;

8. të ardhurat nga interesat / aktivet mesatare;

9. shpenzime për interesa / aktivet mesatare;

10. të ardhurat neto nga interesat / të ardhurat bruto të veprimtarisë;

11. të ardhurat neto nga veprimtaritë e tjera / aktivet mesatare;

12. shpenzimet jo për interesa / të ardhurat bruto të veprimtarisë;

13. shpenzime personeli / të ardhurat bruto të veprimtarisë;

14. shpenzime për provigjone / aktivet mesatare.

Tabelë 2
Struktura e kapitalit rregullator 

(SRU formulari nr. 30, udhëzimi “për kapitalin rregullator të bankës”.)

Informacion cilësor (a) Informacion i përmbledhur mbi veçoritë kryesore të instrumenteve të kapitalit, veçanërisht në rastin e instrumenteve 
hibride 

Informacion sasior (b)

Kapitali bazë (1+2)

Elemente përbërëse që shtohen (1):
• kapitali i nënshkruar; 
• rezervat (përveç rezervave të rivlerësimit);
• primet e emetimit dhe të fuzionimit (shkrirjes, bashkimit);
• fitimet e pashpërndara (të bartura);
• fitimi ushtrimor i fundit të vitit;
• fitimi ushtrimor i periudhës raportuese;
• diferenca rivlerësimi kreditore. 

Elemente përbërëse që zbriten (2):
• kapitali i nënshkruar, i papaguar;
• vlera emërore e aksioneve të bankës të mbajtura nga banka (të pashitura, të riblera);
• humbjet e pashpërndara (të bartura);
• humbja ushtrimore;
• diferenca rivlerësimi debitore;
• aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara.
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(c)

kapitali shtesë (3)

Elemente përbërëse të kapitalit shtesë (3):

• rezervat e rivlerësimit;
• rezervat e përgjithshme;
• detyrimet e varura: instrumentet hibride dhe detyrimet e varura me afat

(d) zbritjet nga kapitali bazë dhe shtesë sipas udhëzimit dhe akteve të tjera rregullative të Bankës së Shqipërisë.
(e) totali i kapitalit rregullator

Tabelë 3
Mjaftueshmëria e kapitalit 

(Rregullorja për “Raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”.)

Informacion cilësor (a) modeli i vlerësimit të bankës për mjaftueshmërinë e kapitalit (nëse ekziston një e tillë përndryshe metoda e 
përcaktuar në rregulloren e Bankës së Shqipërisë); 

Informacion sasior (b)

kërkesa për kapital për mbulimin e rrezikut të kredisë:
• aktivet e ponderuara me rrezikun (formulari 12);
• zërat jashtë bilancit që përfaqësojnë kontrata të instrumenteve financiare mbi normat e interesit dhe 

kurset e këmbimit, të ponderuara me rrezikun (formulari 13);
• zëra të tjerë jashtë bilancit (formulari 14).

(c) kërkesa për kapital për mbulimin e rreziqeve të tregut, të lidhura me normat e interesit dhe kursin e këmbimit (Vf 
– formulari 39). 

(d) kërkesa për kapital për mbulimin e rrezikut operacional (modeli i vlerësimit nëse ekziston).

(e) 1. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (formulari 15 ).
2. Raporti i modifikuar i mjaftueshmërisë së kapitalit (formulari 15).

B. Ekspozimet ndaj rreziqeve dhe vlerësimi i tyre

Tabelë 4
Rreziku i kredisë: Informacion i përgjithshëm 

 (Rregullorja për “Administrimin e rrezikut të kredisë.) 
(çdo tremujor)

Informacion cilësor (a)

kërkesa për informacion të përgjithshëm që lidhet me rrezikun e kredisë sipas kërkesave të rregullores, që përfshin: 
• përkufizimin e kredive me probleme (rregullorja për “Administrimin e rrezikut të kredisë”;
• përshkrimin e metodës së përdorur për provigjonet statistikore dhe për humbjet nga kreditë (nëse ka 

banka një të tillë, përndryshe rregullorja “për administrimin e rrezikut të kredisë”);
• politikën e bankës për administrimin e rrezikut të kredisë;
• përshkrimin e natyrës së ekspozimit brenda çdo portofoli (sipas metodës së bankës nëse ka një të tillë) 

dhe planet e afatet kohore të drejtimit të bankës, për zbatimin e kësaj metode.

Informacion sasior (b) Teprica bruto e kredisë, teprica mesatare bruto e kredisë gjatë periudhës tremujore, sipas llojeve kryesore të 
ekspozimeve të kredisë.

(c) klasifikime të portofolit të kredive sipas shpërndarjes gjeografike. 
(d) klasifikime të portofolit të kredive sipas industrisë ose tipit të kundërpartisë.
(e) klasifikime të portofolit të kredive sipas maturitetit të mbetur (kontraktual).

(f) Shuma e kredive që u ka kaluar afati dhe atyre me probleme sipas klasifikimit (d), dhe shpenzimeve për provigjone 
brenda këtij klasifikimi.

(g) Shuma e kredive që u ka kaluar afati dhe atyre me probleme sipas klasifikimit (c), dhe shpenzimeve për provigjone 
brenda këtij klasifikimi.

(h) Fondet për provigjone dhe lëvizjet gjatë periudhës (shtesa +, pakësime -). 
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Tabelë 5
Rreziqet e tregut: Informacion i përgjithshëm 

(Rregullorja “Mbi rreziqet e tregut”.)
(çdo gjashtëmujor)

Informacion cilësor (a) Informacion i përgjithshëm cilësor, për rreziqet e tregut sipas kërkesave të rregullores.

Informacion sasior (b)
kërkesa për kapital për:
• rrezikun nga normat e interesit;
• rrezikun nga kursi i këmbimit.

Tabelë 6
Rreziku operacional 

(çdo tremujor)

Informacion cilësor (a) Informacion i përgjithshëm për metodën e përdorur në vlerësimin e rrezikut operacional (nëse ekziston).
Informacion sasior (b) kërkesa për kapital për rrezikun operacional.

Tabelë 7
Rreziku i likuiditetit

(çdo tremujor)

Informacion cilësor (a) Informacion i përgjithshëm sipas kërkesave të rregullores.

Informacion sasior (b)

• Niveli i aktiveve likuide dhe burimeve e përdorimeve të fondeve të bankave.
• Niveli i aktiv-pasiveve afatshkurtra.
• Niveli i burimeve të fondeve nga të tretët sipas maturitetit të mbetur.
• Një pasqyrë e fluksit të rrjedhjes së parave (cash flow-t).
• Vlera e aktiveve të titullzuara (nëse ka) etj..

C. Tregues të ekspozimit të degës së bankës së huaj ndaj rreziqeve

Tabelë 8
Depozita ekuivalente e kapitalit

(çdo muaj) 
 

Nr. Depozita ekuivalente e kapitalit (DEk-a) : Shuma
1. Depozitë në Bankën e Shqipërisë me normë interesi të përcaktuar me marrëveshje midis tyre.
2. Bono thesari dhe obligacione të emetuara nga këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë.
3. Letra me vlerë të emetuara nga Banka e Shqipërisë.

ShUMA

Tabelë 9
Matja dhe kontrolli i kufijve të rrezikut

(çdo tremujor)

kodi Treguesit (në mijë lekë)  
1 Totali i aktiveve në fund të tremujorit paraardhës  
2 Teprica e kredisë e tremujorit raportues  
3 Raporti tepricë kredie / total i aktiveve (në %) (2:1 x100)
4 kufiri maksimal i rrezikut 70%
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 61, datë 29. 08.2008

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLoREN “pëR ADMINISTRIMIN E 

RREZIkUT Të kREDISë” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, të nenit 
12, shkronja “a”, të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të nenit 57 
pika 2, nenit 58, nenit 59 pikat 2 dhe 3, nenit 60 dhe nenit 61, pika 
2 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë”, miratuar 
me vendimin nr.52, datë 14.07.2004 dhe ndryshuar me vendimin 
nr.101, datë 27.12.2006 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) pas nenit 3, shtohet neni 4 me titullin “përkufizime” dhe me 
përmbajtje si vijon:

1. Termat e përdorur në këtë rregullore, kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar në nenin 4, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 
“për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termi i mëposhtëm ka këtë kuptim:

“kredimarrës i ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit” - është 
kredimarrësi që përfiton kredi në valutë (monedhë të huaj) dhe/ose 
të indeksuar në valutë (monedhë të huaj) nga banka, dhe plotëson 
kriteret e mëposhtme: 
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a) të ardhurat e tij në origjinë gjenerohen në monedhë vendase ose në 
një monedhë të ndryshme nga monedha e përfitimit të kredisë;

b) të ardhurat e tij në valutë (monedhë të huaj) mbulojnë më pak 
se 80% (tetëdhjetë për qind) të këstit të kredisë ose të kredisë në 
total (kryegjë dhe interes, në varësi të periudhës së llogaritjes) 
dhe detyrimeve të tjera në monedhë të huaj ose të indeksuara në 
valutë. 

b) Në nenin 7, paragrafi 7.1 në shkronjën a, pas presjes shtohet 
fraza e mëposhtme:

“.. si dhe struktura (funksione) të veçanta për administrimin e rrezikut 
dhe analizën ekonomike të tij”. 

c) Në nenin 7, paragrafi 7.4 shtohen shkronjat “c” dhe “d” me 
përmbajtje si vijon: 

c. Banka, në varësi të llojit të kredisë dhe rrezikut të saj, miraton dhe 
zbaton politika dhe akte të tjera të brendshme, lidhur me kërkesat 
e kolateralit dhe/ose garancive, në të cilat përcaktohet minimalisht 
lloji i garancisë dhe raporti i kolateralit me vlerën e kredisë (përfshirë 
kryegjëja dhe interesi). Aktet e brendshme do të përshkruajnë edhe 
rastet kur nuk do të kërkohet kolateral/garanci. 

d. Banka, për të siguruar kredinë, duhet të kërkojë dhe të sigurohet për 
vendosjen e një kolateraili dhe/ose garancie, siç është përcaktuar 
në aktet e brendshme të saj. Rastet e përjashtimeve nga ky rregull 
duhet të përshkruhen në aktet e saj të brendshme. Në rastet kur 
kërkohet dhe vendoset kolaterali dhe/ose garancia, banka merr të 
gjitha masat e nevojshme për mbajtjen të mjaftueshme të vlerës së 
tij, gjatë gjithë jetës së kredisë.

c) Në nenin 7, shtohet paragrafi 7.5 me përmbajtjen si vijon:

7.5 këshilli drejtues në mënyrë periodike, por jo më pak se një herë 
në vit:

a.  rishikon strategjitë, politikat dhe aktet e brendshme të bankës për 
aktivitetin kredidhënës dhe administrimin e rrezikut të kredisë, në 
përputhje me ndryshimet e kushteve të tregut dhe me rregullat e 
mbikëqyrjes,

b.  analizon dhe vlerëson veçanërisht zbatimin e strategjive, politikave 
dhe akteve të brendshme të bankës për aktivitetin kredidhënës dhe 
administrimin e rrezikut të tij, duke përfshirë këtu dhe rreziqet nga 
dhënia e kredive në valutë (monedhë të huaj) dhe/ose të indeksuar 
në valutë (monedhë të huaj).

d) Në nenin 17, pas togfjalëshit ”këshilli drejtues i bankës” shtohet 
fraza si vijon:
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“…dhe/ose kur, mbështetur në analizat e tyre, gjykojnë se kredimarrësi 
do ta paguajë (shlyejë) të gjithë kredinë sipas kushteve të reja.”

e) Në nenin 22/2, shtohen paragrafët 2/1, 2/2 dhe 2/3, me 
përmbajtjen si vijon:

2/1. Banka ponderon me koeficientin e rrezikut 100% (njëqind për 
qind), për efekt të llogaritjes së raportit të mjaftueshmërisë së 
kapitalit, vlerën e kredisë në valutë dhe/ose të indeksuar në valutë 
për kredimarrësin, që plotëson njëkohësisht kushtet e përcaktuara 
në nenin 4, pika 2, të kësaj rregulloreje dhe karakteristikat e 
përcaktuara në pikën 8.1.3, shkronja “a”, të rregullores “për 
raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”.

2/2. Banka ponderon me koeficientin e rrezikut 150% 
(njëqindepesëdhjetë për qind) për efekt të llogaritjes së raportit 
të mjaftueshmërisë së kapitalit, vlerën e kredisë në valutë dhe/ose 
të indeksuar në valutë për kredimarrësin që plotëson njëkohësisht 
kushtet e përcaktuara në nenin 4, pika 2, të kësaj rregulloreje 
dhe karakteristikat e përcaktuara në pikën 8.1.4, shkronja “f”, të 
rregullores “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit.

 
2/3. Totali i kredive në valutë dhe/ose të indeksuara në valutë të 

bankës për kredimarrësit që plotësojnë kushtet e përcaktuara në 
nenin 4, paragrafi 2 të kësaj rregulloreje, nuk duhet të kalojë 400 
për qind të kapitalit rregullator të saj në baza individuale dhe të 
konsoliduara. Çdo shumë që tejkalon këtë kufi do të zbritet nga 
kapitali rregullator i bankës për efekt të llogaritjes së raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit.

f)  Në nenin 22/3, shtohet paragrafi 7 me përmbajtjen si vijon:

...7. kërkesat e kësaj rregulloreje, sipas nenit 22/2, paragrafët 2/1, 
2/2 dhe 2/3, do të zbatohen nga subjektet për:

a)  kreditë që do të jepen për “kredimarrësit e ekspozuar ndaj rrezikut 
të kursit të këmbimit” nga fillimi i muajit shtator i vitit 2008 dhe në 
vazhdim; 

b)  kreditë ekzistuese për “kredimarrësit e ekspozuar ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit” që do të ristrukturohen nga muaji shtator i vitit 
2008 dhe në vazhdim. 

g) Nenet 4, 5, 6, 7 dhe në vijim rinumërtohen përkatësisht si neni 5, 
6, 7, 8 etj..

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

3. Ngarkohet Departamenti i Statistikave për të përgatitur dhe 
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propozuar në këshillin Mbikëqyrës të gjitha ndryshimet e nevojshme 
në formularët e raportimit (SRU), që rrjedhin nga zbatimi i këtij 
vendimi. 

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

ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit të tij 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. 62, datë 29.08.2008

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLoREN “pëR ADMINISTRIMIN E 

RREZIkUT Në VEpRIMTARINë E DEGëVE Të BANkAVE Të hUAJA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, nenit 12, 
shkronja “a”, nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë” dhe të nenit 57, pika 2, nenit 58, nenit 59 
pikat 2 dhe 3, nenit 60 dhe nenit 61, pika 2 të ligjit nr.9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin 
e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e 
degëve të bankave të huaja”, miratuar me vendimin nr.57, datë 
15.10.2007 të këshillit Mbikëqyrës, të Bankës së Shqipërisë bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) në nenin 11, paragrafi 1, shprehja...njëkohësisht...zëvendësohet 
me shprehjen.”..të paktën një nga...”; 

b) në nenin 11, paragrafi 1, shkronja “a”, bëhet: 

“...vlera mesatare e aktiveve të saj, për 2(dy) tremujorë rradhazi, nuk 
duhet të tejkalojë 6.25 për qind të totalit të aktiveve të sistemit 
bankar”; 

c) në nenin 11, paragrafi 1, shkronja “b”, bëhet ...

“vlera mesatare e depozitave të saj, për 2(dy) tremujorë rradhazi 
nuk duhet të tejkalojë 6.25 për qind të totalit të depozitave të sistemit 
bankar.” 
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d) në nenin 13, paragrafi 1, bëhet si më poshtë:

 “… Në zbatim të kërkesave dhe detyrimeve të kësaj rregulloreje, 
dega raporton në Bankën e Shqipërisë respektivisht çdo muaj sipas 
formularit nr.1 dhe çdo tre muaj sipas formularit nr.2, bashkëlidhur 
kësaj rregulloreje.” 

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

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

ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit të tij 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. 63, datë 29.08.2008

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLoREN “pëR RApoRTIN E 

MJAfTUEShMëRISë Së kApITALIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, nenit 12, 
shkronja “a”, nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të nenit 57, pika 2, nenit 
58, nenit 59 pikat 2 dhe 3, nenit 60 pikat 1 dhe 2, dhe nenit 61, pika 
2 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, 
miratuar me vendimin nr.58, datë 05.05.1999, ndryshuar me 
vendimin nr.07, datë 31.01.2007 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a)  Në pikën 8.1.4, shtohet shkronja “i”, me përmbajtjen që vijon:

“Vlerën e kredisë në valutë dhe/ose të indeksuar në valutë për 
kredimarrësin që plotëson njëkohësisht kushtet e përcaktuara në nenin 
4, pika 2, të rregullores “për administrimin e rrezikut të kredisë” dhe 
karakteristikat e përcaktuara në pikën 8.1.3, shkronja “a” të kësaj 
rregulloreje.

b)  Në pikën 8.1.5, paragrafi i parë bëhet shkronja “a” dhe pas saj 
shtohet shkronja “b”, me përmbajtjen që vijon:

“Vlera e kredisë në valutë dhe/ose të indeksuar në valutë për 
kredimarrësin që plotëson njëkohësisht kushtet e përcaktuara në nenin 
4, pika 2, të rregullores “për administrimin e rrezikut të kredisë” dhe 
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karakteristikat e përcaktuara në pikën 8.1.4 shkronja f, të rregullores 
“për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”.

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

3. Ngarkohet Departamenti i Statistikave për të përgatitur dhe 
propozuar për miratim në këshillin Mbikëqyrës të gjitha ndryshimet 
e nevojshme në formularët e raportimit (SRU), që rrjedhin nga 
zbatimi i 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.

ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit të tij në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

    
SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 64, datë 29.08.08

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLoRES “MBI fUNkSIoNIMIN E SISTEMIT 

SwIfT Në BANkëN E ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 14, 21, 22, 43, shkronja “f” 
të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit 
të Teknologjisë së Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi funksionimin e sistemit SwIfT në 
Bankën e Shqipërisë” dhe shtojcat përbërëse të saj, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen njësitë organizative përkatëse të Bankës së Shqipërisë 
me zbatimin e këtij vendimi.

3. Me miratimin e këtij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 34, datë 
03.05.2006 i këshillit Mbikëqyrës “për miratimin e rregullores 
“Mbi funksionimin e shërbimit SwIfT në Bankën e Shqipërisë””. 

4.  Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për 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 fUNkSIoNIMIN E SISTEMIT SwIfT Në BANkëN E 
ShqIpëRISë”

Miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
nr. 64, datë 29.08.2008

kREU I
Të pëRGJIThShME

NENI 1
oBJEkTI DhE fUShA E ZBATIMIT 

1. objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rolit dhe i 
përgjegjësive të Bankës së Shqipërisë në lidhje me sistemin SwIfT 
si dhe i rregullave dhe procedurave për administrimin, operimin, 
monitorimin dhe kontrollin e këtij sistemi nga Banka e Shqipërisë. 

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

a) Departamenti i Sistemeve të pagesave;
b) Departamenti i operacioneve Monetare;
c) Departamenti i Teknologjisë së Informacionit;
d) Departamenti i Administrimit;
e) Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 

komunikimit;
f) Departamenti i Burimeve Njerëzore.

NENI 2
BAZA JURIDIkE 

kjo rregullore nxirret në bazë dhe në zbatim të:
1. ligjit “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
2. ligjit “për bankat në Republikën e Shqipërisë”;
3. rregullores “Mbi funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 

me vlerë të madhe - AIpS”;
4. rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me 

vlerë të vogël - (AECh)”;
5. rregullores “Mbi funksionimin e sistemit kontabël dhe të administrimit 

të thesarit - (ATM)”; dhe
6. akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

NENI 3
pëRkUfIZIME

1. Në zbatim dhe për efekt të kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm 
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kanë këtë kuptim:
1) Administrator shërbimi - në lidhje me shërbimet që nuk 

administrohen nga kompania SwIfT, por të mundshme në rrjetin 
e kompanisë SwIfT, është institucioni që miraton pjesëmarrjen e 
klientëve (bankave) në grupin e mbyllur të përdoruesve përkatës 
dhe përcakton kushtet e përgjithshme të përdorimit, përgjegjësitë e 
përdoruesit dhe parametra të ndryshëm të shërbimit për sigurimin 
e shërbimeve dhe produkteve të kompanisë SwIfT.

2) AECh (Albanian Elektronic Clearing house) - është sistemi shqiptar 
i klerimit të pagesave me vlerë të vogël. 

3) AIpS (Albanian Interbank payment System) - është sistemi shqiptar 
i pagesave ndërbankare me vlerë të madhe.

4) Autorizim - është një marrëveshje ndërmjet palëve (BSh dhe 
korrespondentëve) në një marrëdhënie biznesi, për të siguruar leje 
për dërgimin e mesazheve në një shërbim të caktuar. Një autorizim 
përfshin dërgimin e mesazheve vetëm në një drejtim. Çdo autorizim 
në aplikacionin RMA lokal të Bankës së Shqipërisë përbëhet nga 
dy rekorde:

a) autorizim për të marrë (authorisation to receive) − autorizimi që 
BSh i jep korrespondentit;

b) autorizim për të dërguar (authorisation to send) − autorizimi që 
korrespondenti i jep BSh.

5) Bankë - është personi juridik me seli në territorin e Republikës 
së Shqipërisë, që ushtron veprimtari bankare dhe veprimtari të 
tjera, sipas përcaktimeve në ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

6) BIC (Bank Identifier Code) - është një kod i përdorur në procesimin 
automatik, i cili identifikon në mënyrë të qartë një institucion 
financiar ose një entitet brenda një institucioni financiar. Standardi 
ISo 9362 përcakton elementet dhe strukturën e BIC. Një BIC 
konsiston në tetë (BIC8) ose njëmbëdhjetë (BIC11) karaktere të 
njëpasnjëshme, të cilat përfshijnë komponentët: kodi i bankës, 
kodi i vendit, kodi i rrethit dhe kodi i degës.

7) BIC Directory - është një direktori e kompanisë SwIfT, e cila 
liston BIC-et që kompania SwIfT ka regjistruar në përputhje 
me standardin ISo 9362 si dhe emrat dhe adresat e entiteteve 
korresponduese.

8) BSh - është Banka e Shqipërisë.
9) CA (SwIfTNet Certification Authority) - është një sistem qendror në 

kompaninë SwIfT, që prodhon dhe publikon certifikata dixhitale.
10) CASmf (Common Application Server) - është një program i cili 

përdoret për komunikimin e SAA me AIpS dhe bazohet në protokollin 
TCp/Ip (Transmission Control protocol/Internet protocol).

11) CID (Central Institution Destination) - është destinacioni i dedikuar i 
Bankës së Shqipërisë (STANALTA, STANALTB) në të cilin SwIfTNet 
fIN Y Copy kopjon mesazhet SwIfTNet fIN, të procesuara.

12) Cluster hSM1 - është grupimi i dy kutive hSM të lidhura në rrjet dhe 
të konfiguruara në mënyrë të tillë, për të shmangur mosfunksionimin 
e aktivitetit të tyre, në rast të prishjes së ndonjërës kuti.
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13) Çelësi privat - është çelësi i një çifti çelësash asimetrikë, i cili 
mbahet sekret dhe është matematikisht i lidhur në mënyre unike 
me një çelës publik. Ai përdoret si për nënshkrim dixhital ashtu 
edhe për dekriptim.

14) Çelësi publik - është çelësi i një çifti çelësash asimetrikë, që është 
i publikuar në një certifikatë dhe është matematikisht i lidhur në 
mënyrë unike me një çelës privat. Në infrastrukturën e çelësave 
publikë (pkI), çelësi publik përdoret për të verifikuar nënshkrimet 
dixhitale dhe për të enkriptuar mesazhet financiare.

15) Certifikatë - është një file elektronik, i nënshkruar në mënyrë 
dixhitale nga CA. Çdo certifikatë është në përputhje me formatin 
e standardit X509v3 dhe ndër informacione të tjera përmban 
lëshuesin e certifikatës, çelësin publik dhe identifikimin e përdoruesit 
brenda institucionit që mban çelësin privat korrespondues.

16) DA - është Departamenti i Administrimit, në Bankën e Shqipërisë.
17) DBNJ - është Departamenti i Burimeve Njerëzore, në Bankën e 

Shqipërisë.
18) DoM - është Departamenti i operacioneve Monetare, në Bankën 

e Shqipërisë.
19) DMJIEk - është Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 

Evropian dhe komunikimit, në Bankën e Shqipërisë.
20) DSp - është Departamenti i Sistemeve të pagesave, në Bankën e 

Shqipërisë.
21) DTI - është Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, në 

Bankën e Shqipërisë.
22) fallback-Recovery - është procedura e kthimit të sistemit SwIfT në 

një situatë normale, pasi ka patur një dështim të funksionimit të 
pajisjeve apo sistemit primar.

23) file - është njësia që transmetohet ndërmjet pjesëmarrësve të 
sistemit AECh dhe Bankës së Shqipërisë duke përdorur shërbimin 
SwIfTNet fileAct.

24) fTA (file Transfer Adapter) - është një produkt i licencuar nga 
kompania SwIfT që administrohet nëpërmjet SAG dhe që siguron 
transferimin automatik të file-ve të sistemit AECh.

25) hSM (hardware Security Module) - është një pajisje sigurie 
hardware, siguruar nga kompania SwIfT, brenda të cilës BSh 
gjeneron dhe ruan çelësat privatë pkI të saj. hSM kryen veprime 
kriptografike si nënshkrimi dixhital i të dhënave të dërguara 
nëpërmjet SwIfTNet.

26) INfoREX/LoRo - është sistemi i administrimit të thesarit dhe 
administrimit të llogarive në valutë.

27) IpSec (Internet protocol Security) - është protokolli i sigurisë së 
internetit, i cili përdoret nga kompania SwIfT për të siguruar 
trafikun e informacionit ndërmjet ambienteve të klientit (Bankës së 
Shqipërisë) dhe kompanisë SwIfT.

28) kompania SwIfT (Society for worldwide Interbank financial 
Telecommunication) – është Shoqëria për Telekomunikim financiar 
Ndërbankar Botëror – me seli në Belgjikë, me të cilën BSh ka 
lidhur një kontratë për sigurimin e platformës së komunikimit, të 
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produkteve dhe shërbimeve që i lejojnë BSh dhe klientëve të tjerë 
lidhjen dhe shkëmbimin e informacioneve financiare, në mënyrë të 
sigurtë dhe të besueshme si dhe i mundëson atyre automatizimin 
dhe standardizimin e transaksioneve financiare.

29) korrespondentë - janë institucionet financiare dhe bankare me të 
cilët BSh komunikon nëpërmjet sistemit SwIfT.

30) kujdestar i sistemit - është DTI, i cili miraton listën e përdoruesve 
dhe profilet e tyre në sistemin SwIfT, kryen administrimin e tij, 
ndjek operimin e përgjithshëm të sistemit; inicion dhe pranon 
ndryshimet apo përmirësimet e mundshme në lidhje me sistemin.

31) LRA (Local Registration Application) - është një aplikacion i cili 
përdoret nga SSo, për të regjistruar një përdorues të institucionit 
dhe për të administruar certifikatat e institucionit.

32) MCpE (Managed Customer-premises Equipment) - janë pajisje 
rrjeti të vendosura në ambientet e BSh dhe që administrohen nga 
kompania SwIfT dhe partneri i Rrjetit. MCpE konsistojnë në dy kuti 
VpN dhe një router.

33) MT (Message Type) - është një tip mesazhi i veçantë i standardit të 
kompanisë SwIfT, i shprehur sipas sintaksës pronë të kompanisë 
SwIfT, i cili identifikohet nga një numër unik 3-shifror. Shifra e 
parë përfaqëson kategorinë e mesazhit. Shifra e dytë përfaqëson 
grupin e mesazhit brenda kategorisë. Shifra e tretë përfaqëson 
tipin e mesazhit (funksionin) brenda grupit.

34) Ndërfaqe - janë produkte software, të cilat realizojnë 
bashkëveprimin midis sistemit SwIfT dhe sistemeve të tjera të 
Bankës së Shqipërisë.

35) partneri i rrjetit - është një sigurues rrjeti i pavarur, i cili i mundëson 
Bankës së Shqipërisë lidhjen me rrjetin SIpN të kompanisë SwIfT. 
partnerët e rrjetit zgjidhen nga kompania SwIfT, për të siguruar një 
shërbim Ip Virtual private Network (VpN), klientëve të kompanisë 
SwIfT, në përputhje me kërkesat teknike dhe performancën e rënë 
dakord me kompaninë SwIfT.

36) pED key (pIN Entry Device) - është pajisje (ikey 1000 tokens) që 
përdoret për autentifikimin e konfigurimeve, manaxhimin dhe 
kryerjen e detyrave administrative në hSM Box.

37) përdorues në zbatim të kësaj rregulloreje do të nënkuptojë:
a) institucioni financiar apo bankar, i autorizuar për të përdorur një 

apo më shumë shërbime të kompanisë SwIfT; ose
b) punonjësit e njësive organizative të BSh, të cilët në zbatim të 

detyrave dhe funksioneve të tyre përdorin sistemin SwIfT në BSh, 
në përputhje me të drejtat e përcaktuara në profilin e përdoruesit.

38) profil i përdoruesit - është bashkësia e të drejtave dhe e kufizimeve 
që një përdorues funksional ka, lidhur me një sistem.

39) RA (SwIfTNet Registration Authority)- është një organizëm i regjistruar 
i kompanisë SwIfT, i cili është përgjegjës për identifikimin dhe 
autentifikimin e një institucioni dhe përdoruesve të SwIfTNet pkI.

40) RBAC (Role-Based Access Control) - është një veçori e SwIfTNet, 
e cila i mundëson BSh të kontrollojë aksesin e përdoruesve 
dhe aplikacioneve në funksionet e shërbimeve të SwIfTNet. 
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Administratori i Shërbimit përcakton profilet e mundshme të 
aksesimit të përdoruesve me RBAC. Mbas sigurimit nga kompania 
SwIfT, SSo brenda institucionit garantojnë rolet për përdoruesit 
fundorë dhe aplikacionet.

41) RMA (Relationship Management Application) - është një aplikacion, 
i cili i mundëson BSh një mekanizëm kontrolli të korrespondentëve, 
nëpërmjet përcaktimit të llojit të trafikut të informacionit që dëshiron 
të marrë dhe prej cilit korrespondent. RMA përdoret për shërbimin 
SwIfTNet fIN.

42) SAA (SwIfT Alliance Access) - është një produkt ndërfaqeje shumë 
platformësh i dizenjuar nga kompania SwIfT, për të lidhur një ose 
më shumë destinacione me rrjetin e kompanisë SwIfT ose rrjete të 
tjera private. SAA mundëson aksesimin e shërbimeve SwIfTNet fIN 
dhe SwIfTNet fIN Y Copy, me qëllim shkëmbimin e mesazheve 
MT të standardit të kompanisë SwIfT.

43) SAB (SwIfT Alliance webstation) - është një program, i cili siguron 
akses në shërbimet e SwIfTNet, duke përdorur SAG si dhe shërben 
për monitorimin, raportimin dhe transferimin e file-ve.

44) SAG (SwIfT Alliance Gateway) - është një produkt ndërfaqeje, 
i cili siguron integrimin e një vëllimi të lartë trafiku informacioni, 
përqendrimin dhe automatizimin ndërmjet SwIfTNet dhe 
aplikacioneve të ndryshme financiare (SAA, AIpS, AECh, INfoREX/
LoRo).

45) SAw (SwIfT Alliance workstation) - është një program i cili lidhet 
me SAA duke transformuar ambientin e SwIfTAlliance në një 
aplikacion klient-server, me akses transparent të SwIfTAlliance 
nga çdo kompjuter në rrjetin lokal.

46) Shërbimi swift.rma dhe ai swift.rma!p - janë shërbime të cilat 
mundësojnë shkëmbimin e autorizimeve të aplikacionit RMA, 
respektivisht në ambientet live dhe test.

47) Shërbimet e swift.com - janë një bashkësi shërbimesh të ofruara 
online nga kompania SwIfT për komunitetin e saj. BSh përdor 
shërbimet e swift.com si më poshtë:

a) BIC Download - është një shërbim online i cili nëpërmjet grupimit 
të të gjitha produkteve të BIC në një faqe web të vetme, mundëson 
disponueshmërine e download-imit të tyre për produktet përkatëse 
të licencuara;

b) Billing Information - është një shërbim, i cili mundëson aksesimin 
e faturave të BSh për një periudhë 12-mujore si dhe informacione 
të ndryshme në lidhje me to;

c) Edit billing and shipping address - mundëson shfaqjen dhe 
modifikimin e adresave dhe personave të kontaktit të BSh në lidhje 
me dërgimin e faturave apo transportin;

d) ordering - është një shërbim, i cili mundëson porositjen e 
produkteve, shërbimeve, trajnimeve dhe dokumenteve online 
si dhe porositjen e upgrade-ve, ndryshimeve apo përfundimin e 
instalimeve ekzistuese;

e) order status - është një shërbim, i cili siguron akses në kohë reale 
të statusit aktual të porositjeve;
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f) Secure Channel - është një program, i cili shërben si kanal 
komunikimi për oficerët e sigurisë SSo, LSo dhe RSo. Ai përdoret 
për ndërhyrje offline dhe për shpërndarjen nëpërmjet internetit të 
licencave të programeve të kompanisë SwIfT;

g) Service Approver - është një shërbim online, i cili përdoret nga 
aprovuesit e autorizuar.

h) SwIfTNet Service Directory - është një direktori e ndërtuar nga 
kompania SwIfT, e cila siguron një list online me pjesëmarrësit 
e çdo shërbimi, në ambientin test apo live, për të cilin Banka e 
Shqipërisë është regjistruar. Ajo përfshin edhe informacione biznesi 
apo operacionale, dhe përditësohet periodikisht nga kompania 
SwIfT;

i) SwIfTSupport - është shërbimi i suportit të BSh nga kompania 
SwIfT. kompania SwIfT është pika e vetme e kontaktit për të 
raportuar apo pyetur mbi probleme ose çështje, që lidhen me 
shërbimet dhe produktet e saj;

j) SwIfT User handbook (UhB) - është një bashkësi dokumentesh 
online, të ndryshuara dhe përmirësuara herë pas here, të cilat 
përbëjnë bazën kontraktuale të marrëdhënies operacionale 
ndërmjet kompanisë SwIfT dhe BSh.

48) SIpN (Secure Ip Network) - është një rrjet privat virtual i kompanisë 
SwIfT, ndërkombëtar, shumë i sigurt dhe i besueshëm. SIpN 
bazohet në protokollin e internetit dhe tekonologjitë e lidhura me 
të, dhe siguron shërbime transporti në funksion të shërbimeve të 
SwIfTNet.

49) Sistemi SwIfT - është sistemi i teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit në Bankën e Shqipërisë, i cili mundëson komunikimin 
financiar ndërbankar të Bankës së Shqipërisë me korrespondentët 
e saj.

50) SNL (SwIfTNet Link) - është një produkt software i detyrueshëm, i 
cili mundëson aksesin në shërbimet e shkëmbimit të mesazheve të 
SwIfTNet nëpërmjet SIpN.

51) SNL-VpN Connection - është lidhja ndërmjet serverit ku është 
instaluar SNL dhe kutive VpN (MCpE). kjo lidhje është nën 
përgjegjësinë e Bankës së Shqipërisë, e cila duhet ta sigurojë dhe 
ta mbrojë atë.

52) SSI (Standard Settlements Instructions) - janë instruksionet e 
shlyerjes së pagesave dhe të letrave me vlerë në treg, të detajuara 
sipas instrumenteve dhe monedhave.

53) SSo (Shared SwIfTNet Security officer) - është oficer sigurie i 
SwIfTNet, i cili administron aktivitetet e LRA dhe RBAC për një 
ose më shumë institucione (të identifikuara nga BIC të ndryshëm). 
SSo në BSh kryen këtë detyrë për BIC: STANALTR, STANALTA dhe 
STANALTB.

54) SwIfTAlliance LSo/RSo (Left Security officer/Right Security 
officer) - janë përkatësisht oficeri i majtë dhe oficeri i djathtë i 
sigurisë, në aplikacionin SAA.

55) SwIfTNet - është një platformë shkëmbimi mesazhesh e avancuar, 
bazuar në protokollin Ip(Internet protocol). Ajo përfshin një portofol 
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me shërbime dhe produkte, të cilat i lejojnë klientëve të kompanisë 
SwIfT komunikimin e informacioneve financiare kritike dhe të 
dhëna transaksionesh në mënyrë të sigurtë dhe të besueshme.

56) SwIfTNet fileAct - është një shërbim shkëmbimi mesazhesh i 
automatizuar i SwIfTNet, i cili i mundëson përdoruesve shkëmbimin 
e file-ve. Shërbimi SwIfTNet fileAct me kod identifikues shërbimi 
boa.aech dhe boa.aech!p është shërbimi i siguruar në ambientin 
live dhe test nga kompania SwIfT për BSh, i cili mundëson 
funksionimin e sistemit AECh.

57) SwIfTNet fileAct CUG (Closed User Group) - është një bashkësi 
përdoruesish (bankat) të grupuar, me qëllim përdorimin e shërbimit 
SwIfTNet fileAct me kod identifikues shërbimi boa.aech dhe boa.
aech!p.

58) SwIfTNet fIN (SwIfTNet financial Messaging Service) - është një 
shërbim shkëmbimi mesazhesh i SwIfTNet, i cili lejon shkëmbim të 
sigurtë dhe të besueshëm të mesazheve standarde MT të kompanisë 
SwIfT në nivel përdorues-përdorues, përdorues-SwIfT dhe SwIfT-
përdorues.

59) SwIfTNet fIN Y Copy - është një shërbim me vlerë të shtuar i 
SwIfTNet fIN, në të cilin administratori i shërbimit ndërvepron 
me transaksionin e dërguesit, duke e autorizuar ose jo, përpara 
se ai të dërgohet tek marrësi. Shërbimi SwIfTNet fIN Y Copy me 
kod identifikues shërbimi AIp(Live) dhe AIp(Test) është shërbimi i 
siguruar në ambientin live dhe test nga kompania SwIfT për BSh, 
i cili mundëson funksionimin e sistemit AIpS.

60) SwIfTNet fIN Y Copy CUG (Closed User Group) - është një 
bashkësi përdoruesish (bankat) të grupuar, me qëllim përdorimin 
e shërbimit SwIfTNet fIN Y Copy, me kod identifikues shërbimi 
AIp(Live) dhe AIp(Test).

61) SwIfTNet Link Secrets - janë disa file, informacioni i të cilave 
shërben për konfigurimin e instancave të SNL.

62) SwIfTNet pkI (SwIfTNet publik key Infrastructure ) - Infrastruktura 
e Çelësave publikë është një infrastrukturë sigurie bazuar në 
kriptografinë e çelësave publikë, që siguron nënshkrimet dixhitale 
dhe mbështet shërbimin e çertifikimit. SwIfTNet pkI përfshin 
SwIfTNet Certification Authority (CA), SwIfTNet Registration 
Authority (RA) dhe SwIfTNet Directory (SND). këto autoritete i 
sigurojnë BSh kapacitete të administrimit online të certifikatave.

63) Template - është një mesazh MT, pjesërisht i kompletuar dhe i 
ruajtur në aplikacionin SAA, i cili përdoret për krijimin e mesazheve 
që dërgohen në mënyrë periodike.

64) VpN Box - është një pajisje sigurie Ipsec e instaluar në ambientet 
e BSh, e cila i lejon kompanisë SwIfT të implementojë sigurinë 
ndërmjet ambienteve të BSh dhe kompanisë SwIfT, duke krijuar 
dhe administruar një tunel të sigurt ndërmjet tyre.

2. Në këtë rregullore termi shërbimi SwIfTNet fIN Y Copy do t’i 
referohet shërbimit SwIfTNet fIN Y Copy, me kod identifikues 
shërbimi AIp(Live) dhe AIp(test).
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3. Në këtë rregullore termi shërbimi SwIfTNet fileAct do t’i referohet 
shërbimit SwIfTNet fileAct, me kod identifikues shërbimi boa.
aech dhe boa.aech!p.

NENI 4
ELEMENTET pëRBëRëSE Të SISTEMIT SwIfT

ELEMENTET pëRBëRëSE Të SISTEMIT SwIfT, poR pA U kUfIZUAR 
VETëM Në këTo, JANë:

a) Shërbimet e shkëmbimeve të mesazheve të siguruara nga kompania 
SwIfT:

i. Shërbimi SwIfTNet fIN.
ii. Shërbimi SwIfTNet fIN Y Copy.
iii. Shërbimi SwIfTNet fileAct.

b) Shërbime të tjera dhe produkte software, të siguruara nga kompania 
SwIfT:

i. SwIfTNet fIN Y Copy CUG.
ii. SwIfTNet fileAct CUG.
iii. Shërbimi swift.rma dhe swift.rma!p.
iv. Shërbimi SwIfTNet public key Infrastructure (pkI).
v. Shërbimet e swift.com.
vi. SwIfT Alliance Access (SAA).
vii. SwIfT Alliance workstation (SAw).
viii. SwIfT Alliance Gateway (SAG).
ix. SwIfT Alliance Gateway Remote ApI.
x. SwIfT Alliance webstation (SAB).
xi. file Transfer Adapter (fTA).
xii. SwIfTNet Link (SNL).
xiii. CASmf.

c) Shërbimi për lidhje me rrjetin SIpN, i siguruar nga partneri i 
Rrjetit.

 
NENI 5

ShëRBIMI SwIfTNET fIN 

1. BSh përdor shërbimin SwIfTNet fIN për shkëmbimin e mesazheve 
financiare MT me korrespondentët e saj, të cilët janë përdorues të 
regjistruar për këtë shërbim në kompaninë SwIfT.

2. Mesazhet financiare MT përdorues-përdorues klasifikohen në 
9 (nëntë) kategori dhe mundësojnë kryerjen e transaksioneve 
financiare ndërmjet palëve. kategoritë e mesazheve MT janë si më 
poshtë:

a) kategoria 1 - Transfertat e klientëve dhe Çeqet.
b) kategoria 2 - Transfertat e Institucionit financiar.
c) kategoria 3 - Tregjet e Thesarit, Shkëmbimi Valutor, Tregjet e 
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parasë dhe Derivativat.
d) kategoria 4 - koleksionet, Letrat e Cash.
e) kategoria 5 - Tregjet e Letrave me Vlerë.
f) kategoria 6 - Metalet e Çmuara, Sindikatat.
g) kategoria 7 - kredi Dokumentare, Garancitë.
h) kategoria 8 - Çeqet e Udhëtimit.
i) kategoria 9 - Manaxhimi i Cash, Statusi i klientit.

3. Mesazhet MT përdorues-SwIfT dhe SwIfT-përdorues klasifikohen 
në një kategori të veçantë (kategoria 0) dhe shërbejnë për 
konfigurimin e ambientit operacional të SwIfTNet fIN në BSh.

4. Grupet dhe tipet e mesazheve MT për çdo kategori jepen në 
dokumentin “SwIfTStandards MT”, të siguruar nga kompania 
SwIfT.

5. BSh përditëson një herë në vit, në sistemin SwIfT tabelën sintaksore 
të mesazheve MT, në përputhje me versionin e ri të standardeve të 
mesazheve MT, të zhvilluar nga kompania SwIfT.

6. BSh përditëson një herë në muaj, në sistemin SwIfT kodet BIC 
për institucionet financiare dhe bankare, të regjistruara pranë 
kompanisë SwIfT. 

NENI 6
ShëRBIMI SwIfTNET fIN Y CopY

1. BSh përdor shërbimin SwIfTNet fIN Y Copy për të siguruar 
funksionimin e sistemit AIpS ndërmjet anëtarëve të SwIfTNet fIN 
Y Copy CUG. ky shërbim konsiston në një marrëdhënie trepalëshe 
ndërmjet dërguesit të transaksionit të pagesës, marrësit dhe 
administratorit të shërbimit si më poshtë:

a) përdoruesi i SwIfTNet fIN Y Copy CUG dërgon një transaksion 
pagese për një përdorues tjetër pjesëmarrës në këtë grup;

b) SwIfTNet fIN Y Copy mban pezull transaksionin e pagesës, 
kopjon dhe dërgon një pjesë të informacionit të tij, administratorit 
të shërbimit dhe pret instruksionin përkatës nga administratori i 
shërbimit;

c) administratori i shërbimit vendos mbi autorizimin apo refuzimin 
e transaksionit të pagesës dhe e dërgon atë në SwIfTNet fIN Y 
Copy;

d) bazuar në informacionin e marrë SwIfTNet fIN Y Copy dërgon 
transaksionin në pritje tek marrësi apo e fshin atë, dhe njofton 
dërguesin e tij.

2. SwIfTNet fIN Y Copy CUG përbëhet nga:
a) BSh;
b) bankat pjesëmarrëse në sistemin AIpS.
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NENI 7
ShëRBIMI SwIfTNET fILEACT

1. BSh përdor shërbimin SwIfTNet fileAct për të siguruar funksionimin 
e sistemit AECh. Transferimi i file-ve të sistemit AECh kryhet 
ndërmjet anëtarëve të SwIfTNet fileAct CUG dhe administratorit 
të shërbimit.

2. SwIfTNet fileAct CUG përbëhet nga:
a) BSh;
b) bankat pjesëmarrëse në sistemin AECh.

kREU II
RoLI, pëRGJEGJëSITë DhE pëRfAqëSIMI I BANkëS Së 

ShqIpëRISë Në LIDhJE ME SISTEMIN SwIfT

NENI 8
RoLI I BANkëS Së ShqIpëRISë

BSh është:

a) anëtare e kompanisë SwIfT, në përputhje me kontratën e lidhur 
me këtë kompani për këtë qëllim;

b) përdorues i shërbimit SwIfTNet fIN;
c) administrator shërbimi dhe përdorues i shërbimit SwIfTNet fIN Y 

Copy;
d) administrator shërbimi dhe përdorues i shërbimit SwIfTNet 

fileAct.

NENI 9
pëRGJEGJëSITë pëR ShëRBIMIN SwIfTNET fIN Y CopY

1. BSh në rolin e Administratorit të Shërbimit ka përgjegjësitë e 
mëposhtme:

a) informon kompaninë SwIfT mbi rregullat e aksesimit, sigurimit 
dhe përdorimit të këtij shërbimi;

b) përcakton parametrat e shërbimit dhe ndryshimet përkatëse në 
profilin e shërbimit;

c) përcakton tipet e mesazheve MT që do të përdoren në këtë 
shërbim;

d) administron SwIfTNet fIN Y Copy CUG dhe përcakton përdoruesit 
pjesëmarrës në të;

e) siguron shërbimin dhe mbështet përdoruesit pjesëmarrës në 
SwIfTNet fIN Y Copy CUG;

f) ndjek procedurat normale për administrimin dhe operimin e 
këtij shërbimi, të përcaktuara nga kompania SwIfT, të cilat 
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implementohen brenda afatit të përcaktuar nga kjo kompani;
g) ndjek procedurat e emergjencës, të përcaktuara nga kompania 

SwIfT, për modifikimin e statusit të shërbimit SwIfTNet fIN Y 
Copy, në rastin e forcave madhore.

2. BSh në rolin e përdoruesit të shërbimit SwIfTNet fIN Y Copy 
dërgon dhe merr transaksione financiare me përdoruesit e tjerë të 
SwIfTNet fIN Y Copy CUG si:

a) pjesëmarrës për pagesat e veta në sistemin AIpS;
b) agjent shlyerës për klientët e saj në sistemin AIpS.

3. BSh në bashkëpunim me kompaninë SwIfT, shton apo përjashton 
një përdorues në SwIfTNet fIN Y Copy CUG, sipas procedurave 
të përcaktuara nga kompania SwIfT si dhe në përputhje me nenet 
17, 20 të rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe-AIpS “.

NENI 10
pëRGJEGJëSITë pëR ShëRBIMIN SwIfTNET fILEACT

1. BSh në rolin e administratorit të shërbimit ka përgjegjësitë e 
mëposhtme:

a) informon kompaninë SwIfT mbi rregullat e aksesimit, sigurimit 
dhe përdorimit të këtij shërbimi;

b) përcakton parametrat e shërbimit dhe ndryshimet përkatëse në 
profilin e shërbimit;

c) administron SwIfTNet fileAct CUG dhe përcakon përdoruesit 
pjesëmarrës në të;

d) siguron shërbimin dhe mbështet përdoruesit pjesëmarrës në 
SwIfTNet fileAct CUG.

2. BSh në rolin e përdoruesit të shërbimit SwIfTNet fileAct, dërgon 
dhe merr transaksione financiare me përdoruesit e tjerë të SwIfTNet 
fileAct CUG si:

a) pjesëmarrës për pagesat e veta në sistemin AECh;
b) agjent shlyerës për pjesëmarrësit e tërthortë në sistemin AECh.

3. BSh në bashkëpunim me kompaninë SwIfT, shton apo përjashton 
një përdorues në SwIfTNet fileAct CUG sipas procedurave të 
përcaktuara nga kompania SwIfT si dhe në përputhje me nenet 
19, 21 të rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël- AECh”.

NENI 11
IDENTIfIkIMI I BANkëS Së ShqIpëRISë

BSh identifikohet me korrespondentët e saj nëpërmjet kodeve BIC të 
mëposhtme:
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1) STANALTR – kodi bankar identifikues, publikuar në BIC Directory;
2) STANALT0 – kodi bankar identifikues test, publikuar në BIC 

Directory;
3) STANALTA – CID primar;
4) ZYAAALT0 – CID primar test;
5) STANALTB – CID sekondar;
6) ZYABALT0 – CID sekondar test.
 

NENI 12
ApRoVUESIT E AUToRIZUAR

1. BSh, në lidhje me shërbimet SwIfTNet fIN Y Copy dhe SwIfTNet 
fileAct, përfaqësohet përkundrejt kompanisë SwIfT nga Aprovuesit 
e Autorizuar.

2. Aprovuesit e Autorizuar, janë përgjegjës dhe komunikojnë me 
kompaninë SwIfT në lidhje me detyrat e përcaktuara në nenin 9, 
pika 1 dhe nenin 10, pika 1.

3. Aprovues të Autorizuar të BSh, janë Drejtori i DSp dhe Drejtori i 
DTI.

NENI 13
ofICERëT E SIGURISë Të SwIfTNET (SSo)

1. BSh, në lidhje me çështjet e sigurisë të SwIfTNet, përfaqësohet 
përkundrejt kompanisë SwIfT nga dy SSo.

2. SSo kanë të njëjtat të drejta dhe kryejnë të njëjtat funksione në 
sistemin SwIfT. Detyrat e tyre janë të paracaktuara nga kompania 
SwIfT dhe përshkruhen në manualin e veprimeve të DTI për 
funksionimin e sistemit SwIfT.

3. procedura e zëvendësimit të njërit prej dy SSo kryhet nga DTI në 
bashkëpunim me kompaninë SwIfT dhe në përputhje me rregullat 
e përcaktuar nga kjo kompani. Drejtori i DTI përcakton punonjësin 
e DTI në këtë detyrë dhe Drejtori i DBNJ kryen konfirmimin e 
identitetit të këtij punonjësi, në formularin që i dërgohet kompanisë 
SwIfT.

 

kREU III
fUNkSIoNET E DEpARTAMENTEVE Në SISTEMIN SwIfT

NENI 14
fUNkSIoNET E DTI

DTI si kujdestar i sistemit SwIfT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) siguron mirëfunksionimin e sistemit SwIfT në Bankën e 
Shqipërisë;

b) siguron mirëfunksionimin e ndërfaqeve të sistemit SwIfT me rrjetin 
SIpN, sistemet e kompanisë SwIfT dhe me sistemet e brendshme 
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AIpS, AECh dhe INfoREX/LoRo;
c) administron procedurat dhe politikën e sigurisë në sistemin SwIfT, 

në përputhje me standardet e kompanisë SwIfT;
d) administron rrezikun dhe aftësinë ripërtëritëse të sistemit SwIfT;
e) kujdeset për hartimin dhe kryerjen e procedurave fallback-

Recovery;
f) administron situatat e emergjencës në sistemin SwIfT;
g) siguron zhvillimin e sistemit SwIfT në përputhje me standardet e 

kompanisë SwIfT dhe administron ndryshimet në këtë sistem;
h) siguron zhvillimin e ndërfaqeve të sistemit SwIfT me sistemet e 

brendshme, në bashkëpunim me departamentet përgjegjëse të 
tyre;

i) përcakton konfigurimin e lidhjes me rrjetin SIpN, në varësi të 
vëllimit të trafikut të informacionit të BSh-së dhe sigurohet për 
mirëfunksionimin e tij;

j) është pikë kontakti me kompaninë SwIfT dhe ndjek kontratat me 
të;

k) është pikë kontakti me partnerin e Rrjetit dhe ndjek kontratën me 
të;

l) administron profilet e përdoruesve dhe përdoruesit e sistemit 
SwIfT;

m) mbështet përdoruesit e BSh-së gjatë funksionimit të sistemit 
SwIfT;

n) mban kontakte me përdoruesit (bankat) dhe i mbështet ata në lidhje 
me përdorimin e shërbimit SwIfTNet fIN Y Copy dhe SwIfTNet 
fileAct;

o) në bashkëpunim me departamentet përgjegjëse për sistemet e 
brendshme, përcakton tipet e mesazheve MT apo file-ve që do të 
shkëmbehen ndërmjet këtyre sistemeve si dhe tipet e mesazheve 
MT, që do të printohen nga sistemi SwIfT.

NENI 15
fUNkSIoNET E DSp

DSp në sistemin SwIfT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) përpunon dërgimin/marrjen e transaksioneve financiare të 
gjeneruara nëpërmjet sistemit AIpS për në/nga sistemi SwIfT;

b) përpunon dërgimin/marrjen e transaksioneve financiare të 
gjeneruara nëpërmjet sistemit AECh për në/nga sistemi SwIfT;

c) përpunon dërgimin e transaksioneve financiare të gjeneruara 
nëpërmjet sistemit INfoREX/LoRo në aplikacionin SAA të sistemit 
SwIfT dhe më pas kryen modifikimin, verifikimin dhe autorizimin e 
tyre;

d) përpunon marrjen e transaksioneve financiare nga sistemi SwIfT 
në sistemin INfoREX/LoRo dhe transaksionet financiare me 
destinacion sistemin INfoREX/LoRo, por të cilat printohen në 
format letër;

e) krijon, modifikon, verifikon dhe autorizon në përputhje me aktet 
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rregullative në fuqi, transaksione financiare në mënyrë manuale në 
aplikacionin SAA të sistemit SwIfT për nevoja të BSh, të cilat nuk 
mundësohen nga sistemet e tjera të brendshme;

f) zbaton parimin e “katër syve” për transaksionet financiare që 
krijohen manualisht në sistemin SwIfT dhe për transaksionet 
financiare që hyjnë nga sistemi INfoREX/LoRo në sistemin 
SwIfT.

NENI 16
fUNkSIoNE Të pëRBAShkëTA MES DSp DhE DTI

DSp dhe DTI në sistemin SwIfT ushtrojnë funksione të përbashkëta 
si më poshtë:

a) ndjekin procedurat e anëtarësimit të një përdoruesi të ri në 
shërbimin SwIfTNet fIN Y Copy dhe/ose në shërbimin SwIfTNet 
fileAct;

b) administrojnë SwIfTNet fIN Y Copy CUG dhe SwIfTNet fileAct 
CUG;

c) miratojnë profilet e përdoruesve dhe përdoruesit e aplikacionit 
SAA.

NENI 17
fUNkSIoNET E DoM

DoM në lidhje me sistemin SwIfT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) përpunon marrjen e transaksioneve financiare që i përkasin 
tregjeve të letrave me vlerë (titujve), në monedhë kombëtare, me 
qëllim përditësimin e Regjistrit të Letrave me Vlerë të qeverisë për 
të gjitha veprimet që kryhen në tregun sekondar ndërbankar, në 
tregun me pakicë si edhe në rastet e përdorimit të tyre si kolateral 
nga ana e bankave;

b) përpunon marrjen e transaksioneve financiare të tjera që i përkasin 
këtij departamenti;

c) në bashkëpunim me DTI dhe DSp përcakton tipet e mesazheve MT 
të transaksioneve financiare të tregjeve të letrave me vlerë (titujve) 
në monedhë kombëtare;

d) bashkëpunon me DSp dhe DTI në lidhje me projekte të iniciuara 
nga DoM dhe për implementimin e të cilave do të përdoret sistemi 
SwIfT. 

NENI 18
fUNkSIoNET E pëRBAShkëTA MES DSp DhE DoM 

1. Në bazë të dispozitave nënligjore në fuqi të BSh, DoM inicion 
nëpërmjet sistemit INfoREX/LoRo veprimet e mëposhtme të 
lidhura me sistemin SwIfT:

a) tregton letra me vlerë në monedhë kombëtare dhe në valutë;
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b) realizon dhe evidenton të gjitha veprimet e këmbimeve valutore në 
emër dhe për llogari të BSh ose të klientëve të saj;

c) vendos depozita me afat në valutë pranë institucioneve të huaja 
financiare, të miratuara;

d) pranon depozita njëditore në monedhë kombëtare, me qëllim 
tërheqjen e përkohshme dhe afatshkurtër të likuiditetit të tepërt 
nga sistemi bankar;

e) akordon kredi njëditore në monedhë kombëtare për bankat e 
nivelit të dytë me mungesë të përkohshme dhe afatshkurtër të 
likuiditetit.

2. Veprimet e iniciuara nga DoM përfundohen nga DSp në sistemin 
INfoREX/LoRo dhe transmetohen në sistemin SwIfT, nëpërmjet 
ndërfaqes së aplikacioneve INfoREX/LoRo-SAA. 

3. Në vijim të vendosjes së marrëdhënieve me korrespondentë të rinj 
ose kur BSh ndryshon instruksionet e shlyerjes, pas njoftimit nga 
DoM, DSp shkëmben instruksionet e shlyerjes (SSI).

NENI 19
fUNkSIoNET E DA

DA në sistemin SwIfT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) krijon, modifikon, verifikon dhe autorizon mesazhe MT tekst për 
nevoja të veta, të DMJIEk apo të njësive të tjera organizative të 
Bankës së Shqipërisë, që nuk janë përdorues të aplikacionit SAA;

b) zbaton parimin e “katër syve” për dërgimin e mesazheve MT 
tekst;

c) monitoron printimin, regjistron dhe shpërndan mesazhet MT në 
format letër, që nuk printohen drejtpërdrejt në njësitë përkatëse të 
BSh-së.

kREU IV
ADMINISTRIMI I SISTEMIT SwIfT

NENI 20
ADMINISTRIMI I MARRëDhëNIEVE ME koRRESpoNDENTëT

1. DTI kryen administrimin e aplikacionit RMA.
2. BSh autorizon një korrespondent për të marrë transaksione 

financiare prej tij në këtë mënyrë:

a) DoM, DSp, DA ose DMJIEk paraqet kërkesën e tij me shkrim tek 
DTI;

b) DTI krijon dhe aktivizon “autorizimin për të marrë” në aplikacionin 
RMA për këtë korrespondent;

c) korrespondenti e pranon ose e refuzon këtë autorizim në kohë dhe 
në të gjitha rastet, brenda 6 (gjashtë) ditëve pune.
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3. korrespondenti autorizon BSh për të dërguar transaksione 
financiare në adresë të tij në këtë mënyrë:

a) korrespondenti i dërgon një “autorizim për të dërguar” BSh;
b) DTI paraqet këtë “autorizim për të dërguar” sipas rastit tek DoM, 

DSp, DA apo DMJIEk për konfirmim;
c) DTI ekzekuton pranimin ose refuzimin e këtij autorizimi, mbas 

konfirmimit nga departamenti përkatës. Në çdo rast, konfirmimi 
nga departamentet e përcaktuara, në pikën (b) të kësaj pike dhe 
ekzekutimi i pranimit apo refuzimit nga DTI, duhet të kryhen brenda 
6 (gjashtë) ditëve pune.

4. Në rast se BSh merr një “autorizim për të dërguar”, për të cilin 
korrespondenti kërkon një autorizim ekuivalent (për të lejuar 
trafikun SwIfTNet fIN në të dyja drejtimet), atëherë BSh duhet të 
dërgojë këtë autorizim ekuivalent brenda 6 (gjashtë) ditëve pune, 
duke zbatuar hapat e përcaktuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni.

5. BSh vendos të mos dërgojë dhe/ose marrë më transaksione 
financiare për dhe/ose nga një korrespondent, duke fshirë 
“autorizim për të dërguar” dhe/ose revokuar “autorizimin për të 
marrë” përkatës, në këtë mënyrë:

a) departamenti përdorues i sistemit SwIfT paraqet kërkesën e tij me 
shkrim tek DTI;

b) DTI sigurohet që asnjë departament i BSh nuk ka më marrëdhënie 
me këtë korrespondent;

c) DTI kryen fshirjen e “autorizim për të dërguar” dhe/ose revokimin 
e “autorizimit për të marrë” për korrespondentin përkatës.

6. Në rast se një korrespondent vendos të mos dërgojë dhe/ose marrë 
më transaksione financiare për dhe/ose nga BSh, duke fshirë dhe/
ose revokuar autorizimin përkatës, ndiqen hapat e mëposhtëm:

a) DTI kryen konfirmimin e statusit të refuzimit të “autorizimit për të 
marrë” përkatës në kohë, dhe në të gjitha rastet brenda 6 (gjashtë) 
ditëve pune;

b) DTI kryen konfirmimin e statusit të revokimit të “autorizimit për të 
dërguar” përkatës, sa më shpejt të jetë e mundur dhe maksimumi, 
brenda një dite pune;

c) DTI njofton me shkrim DMJIEk dhe departamentet përdoruese të 
sistemit SwIfT.

7. Gjatë përdorimit të aplikacionit RMA zbatohet parimi i “katër syve”.
8. Mesazhet MT, të cilat kërkojnë ose jo autorizim për t’u shkëmbyer 

ndërmjet palëve specifikohen në dokumentin “SwIfTStandards 
MT”.

9. BSh dhe anëtarët e SwIfTNet fIN Y Copy CUG nuk shkëmbejnë 
autorizime RMA ndërmjet tyre, në lidhje me shkëmbimin e 
transaksioneve financiare në shërbimin SwIfTNet fIN Y Copy.
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NENI 21
ADMINISTRIMI I pëRDoRUESVE Të BSh Në SISTEMIN SwIfT

DTI kryen administrimin e përdoruesve të departamenteve të BSh në 
sistemin SwIfT si më poshtë:

1.  Në lidhje me aplikacionin SAA:

a) krijon përdoruesit në aplikacionin SAA, pas plotësimit të formularit 
në shtojcën A bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje 
nga departamenti që inicion kërkesën dhe me miratim nga drejtuesit 
e DTI dhe DSp;

b) çaktivizon apo fshin përdoruesit nga aplikacioni SAA me ndryshimin 
e vendit të punës apo largimin e tij, me kërkesë të drejtuesit të 
departamentit përkatës dhe me miratimin e drejtuesit të DTI dhe 
atij DSp;

c) krijon, modifikon apo fshin profilet e përdoruesve të aplikacionit 
SAA me miratim të drejtuesit të DTI dhe atij DSp;

d) përcakton përdoruesit e DTI të cilët do të kryejnë rolin e SwIfTAlliance 
LSo dhe SwIfTAlliance RSo apo kryen zëvendësimin e tyre, me 
miratimin e drejtuesit të DTI dhe DSp;

e) administron përdoruesit e aplikacionit SAA nëpërmjet SwIfTAlliance 
LSo dhe SwIfTAlliance RSo;

f) përdoruesit SwIfTAlliance LSo dhe SwIfTAlliance RSo dhe profilet 
e tyre, janë të përcaktuar nga kompania SwIfT dhe nuk mund të 
modifikohen apo të fshihen. Ata ushtrojnë kontroll të dyfishtë gjatë 
kryerjes së detyrave të tyre.

2. Në lidhje me aplikacionin SAG:

a) krijon përdoruesit në aplikacionin SAG, pas plotësimit të formularit 
në shtojcën B bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje, 
nga departamenti që inicion kërkesën dhe me miratim të drejtuesit 
të DTI;

b) çaktivizon apo fshin përdoruesit nga aplikacioni SAG me ndryshimin 
e vendit të punës apo largimin e tij, me kërkesë të drejtuesit të 
departamentit përkatës dhe me miratimin e drejtuesit të DTI;

c) krijon, modifikon apo fshin profilet e përdoruesve të aplikacionit 
SAG me miratim të drejtuesit të DTI.

3. Në lidhje me përdoruesit e SwIfTNet (certifikatat pkI):

a) në bashkëpunim me RA dhe CA kryen administrimin online të 
përdoruesve të SwIfTNet, nëpërmjet aplikacionit SAB si regjistrimin, 
certifikimin, rinovimin, revokimin apo çaktivizimin e tyre me miratim 
të drejtuesit të DTI;

b) kryen administrimin offline të përdoruesve të SwIfTNet (certifikatave 
pkI) nëpërmjet aplikacionit Security Channel në rastet:
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i. në qoftë se kapaciteti online LRA nuk është operacional;
ii. për të manaxhuar certifikatat e instancave SNL;

c) kryen përcaktimin apo modifikimin e profilit të përdoruesve të 
SwIfTNet (certifikatave pkI) nëpërmjet RBAC në bashkëpunim me 
kompaninë SwIfT dhe me miratim të drejtuesit të DTI;

d) kryen administrimin e përdoruesve të SwIfTNet nga dy SSo.

4. Në lidhje me përdoruesit e Cluster hSM1:

a) rolet e përdoruesve të Cluster hSM1 janë të paracaktuara nga 
kompania SwIfT;

b) përcakton përdoruesit e Cluster hSM1, sipas roleve të përcaktuara 
dhe iu jep të drejtën e ruajtjes dhe/ose përdorimit të pED key 
përkatës dhe portës seriale, pas plotësimit të formularit në shtojcën 
C, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje, me 
miratim të drejtuesit të DTI;

c) heq të drejtat e një punonjësi të DTI si përdoruesi i Cluster hSM1, në 
rastin e ndryshimit të vendit të punës apo largimit të tij me miratim 
të drejtuesit të DTI dhe sigurohet që ky punonjës të dorëzojë pED 
key, që ka në zotërim pranë DTI.

5. Në lidhje me shërbimet e swift.com:

a) miraton ose refuzon kërkesat për regjistrim në shërbimet online të 
swift.com;

b) garanton ose refuzon aksesin në shërbime specifike të swift.
com, pas plotësimit të formularit në shtojcën D bashkëlidhur dhe 
pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje, nga departamenti që inicion 
kërkesën dhe me miratim të drejtuesit të DTI;

c) çaktivizon apo fshin përdoruesit nga shërbimet e swift.com me 
ndryshimin e vendit të punës apo largimin e tij, me kërkesë të 
drejtuesit të departamentit përkatës dhe me miratimin e drejtuesit 
të DTI;

d) administrimi i përdoruesve të swift.com, kryhet nga dy administratorët 
e swift.com.

6. Të gjitha shtojcat e përcaktuara në këtë nen përbëjnë informacion 
jopublik, i cili klasifikohet sipas akteve nënligjore të BSh. 

7. profilet e përdoruesve të sistemit SwIfT i bashkëngjiten manualit të 
veprimeve të DTI, për funksionimin e sistemit SwIfT.

NENI 22
ADMINISTRIMI I NDRYShIMEVE Në SISTEMIN SwIfT

1. DTI teston dhe zbaton ndryshimet e rekomanduara apo të 
detyrueshme, të cilat paraqiten nga kompania SwIfT. Çdo 
testim realizohet paraprakisht në sistemin SwIfT backup apo në 
destinacionet test të sistemit SwIfT backup dhe primar.
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2. Në rast se testimi rezulton i suksesshëm, me miratimin e drejtuesit 
të DTI, varianti i ri aplikohet në sistemin primar të SwIfT apo në 
destinacionet live të sistemit SwIfT backup apo primar.

3. Në rast se këto ndryshime ndikojnë në funksionimin e sistemeve 
të tjera të brendshme, DTI planifikon dhe merr të gjitha masat në 
kohë, me qëllim zhvillimin e këtyre sistemeve në bashkëpunim me 
kompanitë IT përkatëse.

4. DTI, në bashkëpunim me departamentet përgjegjëse, teston 
ndërveprimin e sistemeve të brendshme me sistemin SwIfT. 

NENI 23
ADMINISTRIMI I RREZIkUT DhE AfTëSISë RIpëRTëRITëSE Të SISTEMIT 

SwIfT

1. DTI 1(një) herë në vit kryen analizën e aktivitetit të sistemit SwIfT 
në lidhje me rrezikun dhe aftësinë ripërtëritëse të elementeve të 
mëposhtme:

 
a) aksesimi i SwIfTNet: aftësia ripërtëritëse e linjës dhe e M-CpE;
b) aftësia ripërtëritëse e:

i. aplikacionit SNL;
ii. pajisjeve hSM;
iii. aplikacionit SAG;
iv. aplikacionit SAA;
v. rrjetit të brendshëm ndërmjet aplikacionit SNL, pajisjeve M-CpE 

dhe pajisjeve hSM.

2. Në kuadër të administrimit të rrezikut dhe aftësisë ripërtëritëse të 
sistemit SwIfT, DTI bashkëpunon me departamentet respektive 
të BSh dhe inicion masa për përmirësimin në të ardhmen të 
procedurave, konfigurimeve apo pajisjeve përbërëse të sistemit 
SwIfT.

NENI 24
TESTIMI I pRoCEDURAVE Të fALLBACk-RECoVERY Në SISTEMIN 

SwIfT 

1. DTI kryen çdo 6 (gjashtë) muaj testimin e procedurave të saj të 
fallback-Recovery për ngjarjet e paparashikuara, në bashkëpunim 
me departamentet e tjera përdoruese të sistemit SwIfT. 

2. DTI njofton përdoruesit për kalimin e operacioneve të sistemit 
SwIfT primar në sistemin SwIfT backup, për zhvillimin e testimit 
të procedurave të fallback-Recovery si dhe për çdo veprim që ata 
duhet të ndërmarrin, jo më vonë se 3 (tre) ditë pune para datës së 
testimit.
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kREU V
VEpRIMTARIA opERACIoNALE Në SISTEMIN SwIfT

NENI 25
opERACIoNET E hApJES Së DITëS

hapja e ditës së punës së sistemit SwIfT kryhet si më poshtë: 
 
1. DTI ndjek procedurat e startimit të sistemit SwIfT çdo fillim dite 

pune.
2. DTI kontrollon funksionimin e ndërfaqeve të sistemit SwIfT me 

sistemet e brendshme:

a) SwIfT(SAA) – AIpS; 
b) SwIfT (SAG)– AECh;
c) SwIfT(SAA) – INfoREX/LoRo.

NENI 26
opERACIoNET E MBYLLJES Së DITëS 

Mbyllja e ditës së punës së sistemit SwIfT kryhet si më poshtë:

1. Në përfundim të ditës së punës, departamentet përdoruese 
kontrollojnë statusin e çdo mesazhi MT të dërguar prej tyre dhe 
sigurohen që ai të jetë i kompletuar. 

2. Çdo mesazh MT që do të dërgohet nga aplikacioni SAA nuk duhet të 
qëndrojë në pritje për t’u dërguar më shumë se 2 (dy) ditë pune.

3. DTI realizon procedurat e mëposhtme të mbylljes së sistemit:

a) kryen arkivimin e mesazheve MT në aplikacionin SAA;
b) kryen backup të përditshëm të databazës së aplikacionit SAA në 

sistemin SwIfT primar;
c) ndjek procedurat e mbylljes së sistemit SwIfT.

4. procedurat e mbylljes së ditës së punës në sistemin SwIfT kryhen 
në orën 16:30.

NENI 27
NDRYShIMI I oRAREVE Të SISTEMIT

1. DTI ndryshon oraret në sistemin SwIfT në rastet e mëposhtme:
a) në situata emergjence të sistemit SwIfT;
b) në situata emergjence të sistemit AIpS, AECh apo INfoREX/

LoRo;
c) për nevoja të Bankës së Shqipërisë.

2. Departamentet përdoruese të sistemit SwIfT njoftojnë DTI me 
anë të e-mail, në lidhje me kërkesën për ndryshimin e orareve të 
sistemit.
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NENI 28
MoNIToRIMI I SISTEMIT

Monitorimi i sistemit SwIfT kryhet nga departamentet përdoruese të 
tij si më poshtë:

1. DTI monitoron:

a) nëpërmjet aplikacionit SAA: statusin e lidhjes me shërbimin 
SwIfTNet fIN, ngjarjet e ndodhura në aplikacion dhe statusin 
e mesazheve MT, që dërgohen dhe merren nëpërmjet shërbimit 
SwIfTNet fIN dhe SwIfTNet fIN Y Copy;

b) ngjarjet dhe statusin e file-ve që dërgohen dhe merren nëpërmjet 
shërbimit SwIfTNet fileAct nëpërmjet aplikacionit SAG;

c) statusin e komponentëve të aplikacionit SNL dhe kontrollin e lidhjes 
me rrjetin SIpN;

d) statusin e Cluster hSM1 dhe sigurohet që të dyja kutitë hSM të 
jenë në gjendje pune dhe të aksesueshme nga aplikacioni SNL;

e) lidhjen SNL-VpN Box;
f) ndërfaqet me sistemet e brendshme: 

i. SwIfT (SAA) – AIpS,
ii. SwIfT (SAA) – INfoREX/LoRo,
iii. SwIfT (SAG) – AECh.

2. DSp monitoron:

a)  statusin e mesazheve MT të dërguara/marra nga DSp, në 
aplikacionin SAA dhe sigurohet që ai të jetë i kompletuar;

b) mesazhet MT që dërgohen/merren nëpërmjet ndërfaqes së 
aplikacioneve SAA-INfoREX/LoRo;

c) historikun e mesazheve MT të aplikacionit SAA.

3. Departamentet e tjera përdoruese të sistemit SwIfT, monitorojnë 
statusin e mesazheve MT të dërguara/marra prej tyre dhe sigurohen 
që të jenë të kompletuar.

NENI 29
ASISTENCA E DTI NDAJ pëRDoRUESVE Të BSh Në SISTEMIN SwIfT

1. Në rast se gjatë një dite pune, përdoruesit identifikojnë probleme në 
funksionimin e sistemit SwIfT, ata njoftojnë menjëherë specialistët 
e DTI, të ngarkuar për administrimin e sistemit SwIfT, të cilët 
regjistrojnë të dhënat e mëposhtme:

a) dërguesin e informacionit; 
b) datën dhe orën; 
c) përshkrimin e problemit;
d) llojin dhe përparësinë.
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2. problemet kategorizohen në varësi të llojit dhe të rëndësisë së tyre. 
Në rast se zgjidhja e anomalisë është jashtë mundësive teknike 
dhe kompetencave të këtij departamenti, atëherë ky departament 
komunikon nëpërmjet SwIfTSupport me kompaninë SwIfT, me 
qëllim zgjidhjen e tij. 

3. Shërbimi i SwIfTSupport është i mundur 24 (njëzetekatër) orë në 
ditë dhe 7 (shtatë) ditë në javë. Çdo korrespondencë regjistrohet 
dhe ruhet si rast, me një numër unik identifikimi në një sistem të 
caktuar të kompanisë SwIfT, i aksesueshëm nga përdoruesit e BSh 
të regjistruar për këtë shërbim, me qëllim raportimin, ndryshimin, 
monitorimin e statusit të rastit apo kërkimin e rasteve të ndryshme 
në historikun e komunikimit.

NENI 30
ASISTENCA E DTI DhE DSp pëR pëRDoRUESIT (BANkA)

1. DTI dhe DSp mbështesin përdoruesit (bankat) për të kuptuar dhe 
për të vënë në eficiencë implementimin në kohën e duhur të profilit 
fillestar dhe çdo amendim vijues për shërbimet SwIfTNet fIN Y 
Copy dhe SwIfTNet fileAct.

2. DTI dhe DSp në bashkëpunim me kompaninë SwIfT, shpërndajnë 
tek përdoruesit (bankat) formularë të ndryshëm dhe dokumente 
të tjera në fuqi të kërkuara herë pas here, për regjistrimin dhe 
për sigurimin e shërbimeve SwIfTNet fIN Y Copy dhe SwIfTNet 
fileAct.

NENI 31
ARkIVIMI Në SISTEMIN SwIfT

DTI realizon arkivimin e të dhënave si më poshtë:

1. të mesazheve MT të datës paraardhëse të aplikacionit SAA, në 
përfundim të çdo dite pune;

2. të ngjarjeve të aplikacionit SAA 1(një) herë në javë;
3. të informacionit të transmetimit të file-ve në aplikacionin SAG, një 

herë në javë;
4. të ngjarjeve në aplikacionin SAG, 1(një) herë në javë.

NENI 32
BACkUp Në SISTEMIN SwIfT

1. DTI realizon backup të të dhënave si më poshtë:

a) bazës së të dhënave të aplikacionit SAA;
b) të arkivave të mesazheve MT, arkivave të ngjarjeve dhe të template-

ve të mesazheve MT të aplikacionit SAA;
c) bazës së të dhënave të aplikacionit SAG;
d) të aplikacionit SNL dhe të SwIfTNet Link Secrets;
e) të file-ve të konfigurimit të aplikacionit CASmf;
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f) të sistemit operativ, bazave të të dhënave dhe aplikimeve në 
sistemin SwIfT primar dhe në sistemin SwIfT backup.

2. procedurat e kryerjes së backup-eve në sistemin SwIfT, përcaktohen 
në dokumentin përkatës të hartuar nga DTI.

kREU VI
EMERGJENCAT Në SISTEMIN SwIfT

NENI 33
SITUATAT E EMERGJENCëS Në SISTEMIN SwIfT DhE MASAT që 

NDëRMERREN

1. DTI administron situatat e emergjencës në sistemin SwIfT.
2. Situatë emergjence në sistemin SwIfT përbëjnë ngjarjet e 

paparashikuara të mëposhtme:

a) ndërprerja e funksionimit të:

i. sistemit SwIfT,
ii. rrjetit të brendshëm,
iii. rrjetit të jashtëm me partnerin e Rrjetit,
iv. pajisjeve MCpE,
v. pajisjeve hSM.

b) mosfunksionimi i ndërfaqeve midis aplikacioneve:

i. SAA-AIpS,
ii. SAA-INfoREX/LoRo,
iii. SAG-AECh.

3. DTI informon DSp dhe departamentet e tjera përdoruese të sistemit 
SwIfT në rast se vërehet një nga situatat e emergjencës, merr masa 
për zgjidhjen e kësaj situate dhe shpall situatën e emergjencës në 
sistemin SwIfT.

4. DTI realizon procedurat për kalimin në sistemin SwIfT backup, 
në rast se për shkak të situatës së emergjencës, rivënia në punë e 
sistemit SwIfT primar është e pamundur.

5. DTI në bashkëpunim me DSp shpallin situatën e emergjencës në 
sistemin AIpS dhe AECh, në rast se brenda 30 (tridhjetë) minutave, 
situata e emergjencës nuk zgjidhet dhe në rast se ajo ndikon 
negativisht në funksionimin e sistemit AIpS apo AECh.

6. DTI në bashkëpunim me DoM dhe DSp shpallin situatën e 
emergjencës në sistemin INfoREX/LoRo në rast se brenda 30 
(tridhjetë) minutave situata e emergjencës nuk zgjidhet dhe në rast 
se ajo ndikon negativisht në funksionimin e këtij sistemi.

7. përdoruesit e sistemit SwIfT në BSh dhe/apo bankat njoftohen, 
menjëherë pas zgjidhjes së situatës së emergjencës, me mesazh 
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SwIfT, faks apo e-mail për vazhdimin e operacioneve të ditës së 
punës.

NENI 34
foRCA MADhoRE

1. forca madhore në kuptimin e kësaj rregulloreje janë gjendjet e 
jashtëzakonshme, luftrat, demostratat, grevat, turbullira të tjera 
civile, fatkeqësi natyrore dhe çdo rrethanë tjetër jashtë kontrollit të 
njeriut, e cila përbën forcë madhore nga praktika.

2. Në shfaqjen e ngjarjeve që përbëjnë forca madhore, sipas pikës 
1 të këtij neni, drejtuesit e DTI dhe të DSp vendosin për ndalimin 
e menjëhershëm të funksionimit të sistemit SwIfT, me qëllim 
mbrojtjen e pajisjeve, të të dhënave si dhe të komponentëve të 
tjerë mbështetës të tij.

3. Me përfundimin e ngjarjeve që përbënin forca madhore, të cilat 
shkaktojnë dhe gjendjen e emergjencës, DTI dhe DSp ndërmarrin 
hapat e nevojshëm për rifillimin e operimit të sistemit SwIfT, 
duke monitoruar dhe duke kontrolluar në mënyrë të hollësishme 
transaksionet e hyra dhe të dërguara në sistemin SwIfT. 

kREU VII
SIGURIA Në SISTEMIN SwIfT

NENI 35
ADMINISTRIMI I SIGURISë

1. DTI kryen administrimin e procedurave dhe politikës së sigurisë 
në sistemin SwIfT, në përputhje me standardet dhe rregullat 
e kompanisë SwIfT, me qëllim garantimin e integritetit, 
konfidencialitetit dhe disponueshmërisë së informacionit.

2. Siguria në sistemin SwIfT organizohet në tre nivele mbrojtjeje, të 
pavarur nga njëri-tjetri:

a) niveli përdorues–përdorues (BSh – korrespondent) përdor 
teknologjinë pkI për mbrojtjen e transaksioneve individuale kundër 
manipulimit dhe mashtrimit nga brenda institucionit. Nëpërmjet 
nënshkrimit dixhital dhe enkriptimit të pkI garantohet:

i. autentifikimi, i cili konfirmon identitetin e dërguesit të mesazhit,
ii. integriteti, i cili siguron që të dhënat nuk janë modifikuar,
iii. pamundësia e mohimit të krijimit të mesazhit nga ana e 

dërguesit,
iv. konfidencialiteti, i cili parandalon aksesimin e paautorizuar të të 

dhënave.

b) niveli përdorues–SwIfT (BSh – kompania SwIfT) përdor 
teknologjinë pkI për mbrojtjen e integritetit dhe konfidencialitetit 
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të të gjithë trafikut të informacionit ndërmjet BSh dhe kompanisë 
SwIfT, pavarësisht përmbajtjes së trafikut;

c) niveli i rrjetit nëpërmjet përdorimit të industrisë standarde IpSec, 
mbron pajisjet ndërmjet lidhjes së ambienteve të BSh dhe kompanisë 
SwIfT, kundër të gjitha tipeve të sulmeve në nivel rrjeti. Trafiku i 
informacionit, i cili kalon në infrastrukturën e rrjetit të partnerit të 
Rrjetit kalon në tunele IpSec, të autentifikuara dhe të enkriptuara 
nga VpN Box. 

3. DTI është përgjegjës për administrimin e procedurave dhe pajisjeve 
të sigurisë që përdoren për garantimin e sigurisë në nivelin e 
përcaktuar në pikën 2, shkronjat “a” dhe “b” të këtij neni. DTI gjatë 
ushtrimit të këtyre detyrave bashkëpunon me kompaninë SwIfT.

4. Siguria në nivelin e përcaktuar në pikën 2, shkronja “c” të këtij 
neni, garantohet nga kompania SwIfT nëpërmjet administrimit të 
dy VpN Box në ambientet e BSh.

5. DTI merr të gjitha masat, në mënyrë që vetëm personat e autorizuar 
të kenë akses në aplikacionet dhe pajisjet e sigurisë të sistemit 
SwIfT.

 
NENI 36

DETYRA Të pëRDoRUESVE Të BSh pëR SIGURINë

1. përdoruesit e sistemit duhet të ruajnë fshehtësinë e fjalëkalimeve 
të tyre dhe t’i rinovojnë ato sa herë që mendojnë se kjo fshehtësi 
është kompromentuar.

2. DTI në bashkëpunim me drejtuesit e departamenteve përdorues të 
sistemit SwIfT, rishikon në mënyrë periodike (minimalisht 2 herë 
në vit) listën e përdoruesve të BSh si dhe profilet e tyre. 

3. Në përcaktimin e përdoruesve si dhe të profileve të tyre, departamenti 
përgjegjës duhet të udhëhiqet nga parimi i minimizimit të privilegjeve 
sipas të cilit, çdo e drejtë që i jepet një përdoruesi të sistemit duhet 
të jetë plotësisht e justifikuar nga detyra funksionale e tij.

4. Gjatë realizimit të aktivitetit mbi sistemin SwIfT duhet të përdoret 
në mënyrë maksimale parimi i kontrollit të dyfishtë mbi çdo aktivitet. 
Në rastet kur teknikisht nuk është e mundur, duhet të zbatohen 
kontrolle të rregullta periodike mbi këto aktivitete.

5. Në ushtrimin e veprimtarisë së tij, çdo përdorues i sistemit SwIfT 
është i detyruar të zbatojë:

a) dispozitat e kësaj rregulloreje; 
b) politikat, rregulloret, udhëzimet dhe procedurat për sigurinë e 

informacionit; 
c) si dhe të gjitha aktet e tjera nënligjore të BSh, të cilat rregullojnë 

plotësisht apo pjesërisht aspekte që mbulohen nga sistemi SwIfT.
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kREU VIII
DISpoZITA Të fUNDIT

NENI 37
oRGANIZIMI I BRENDShëM

1. organizimi i brendshëm i punës brenda njësive organizative të BSh, 
të cilat janë subjekte të kësaj rregulloreje, përcaktohet nëpërmjet 
manualeve përkatëse të njësive organizative dhe të vendit të punës 
të punonjësve përkatës. 

2. Manualet e njësive organizative përbërëse si dhe manualet 
e vendeve të punës, të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, 
hartohen në përputhje me manualet e përdorimit të sistemit SwIfT 
dhe me dispozitat e rregulloreve të brendshme të departamenteve 
përkatëse, dhe miratohen nga Administratori përkatës i BSh. 

 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 65, datë 29.08.2008

pëR 
LIRIMIN NGA DETYRA Të DREJToRIT Të DEpARTAMENTIT Të 

BURIMEVE NJERëZoRE Të BANkëS Së ShqIpëRISë 

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe të nenit 18 
të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së 
Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.05. 2007, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Lirimin e zotit Dashmir halilaj nga funksioni i Drejtorit të 
Departamentit të Burimeve Njerëzore të Bankës së Shqipërisë. 

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi.

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA 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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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””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 5,
qERShoR 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 27.05.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 11.06.2008 “për 
miratimin e dokumentit “politika e mbikëqyrjes së sistemeve të 
pagesave dhe të shlyerjes””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 6,
koRRIk 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 25.06.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 16.07.2008  “për 
miratimin e “Raportit të Stabilitetit financiar për vitin 2007””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 16.07.2008 “për 
miratimin e rregullores “për strukturën dhe përdorimin e numrit 
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ndërkombëtar të llogarisë bankare (iban)””.
4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 16.07.2008  “për 

miratimin e rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 16.07.2008 “për miratimin 
e përdorimit nga bankat të rezervës së detyruar në lekë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 16.07.2008 “për 
miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e 
Shqipërisë nga bankat”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 16.07.2008 “për 
miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 16.07.2008 “për 
realizimin e shërbimeve të kontrollorit të jashtëm të Bankës së 
Shqipërisë”.
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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


