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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 25, datë 24.03.2010

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLORES

 “pëR ADMINISTRIMIN E RREZIkUT Në VEpRIMTARINë E SUBJEkTEVE 
FINANCIARE JOBANkA”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe të nenit 
126 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. Miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka”, 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 rregullorja “për 
normat e mbikëqyrjes të subjekteve jobanka që ushtrojnë veprimtari 
financiare”, miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr.60, 
datë 05.07.2000.

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 ADMINISTRIMIN E RREZIkUT Në VEpRIMTARINë E 
SUBJEkTEVE FINANCIARE JOBANkA”

kREU I
 Të pëRGJIThShME 

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për 
administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare 
jobanka.

Neni 2
Baza juridike

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:
a. nenit 1, pika 4, shkronja “b” dhe të nenit 43, shkronja “c” të 

ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; 

b. nenit 126 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i cili më poshtë në këtë rregullore do 
të quhet “ligji për bankat.”

Neni 3
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë subjektet financiare jobanka dhe 
institucionet financiare të mikrokredisë, të licencuar për të ushtruar 
veprimtari financiare në Republikën e Shqipërisë.

Neni 4
përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar në ligjin për bankat dhe në rregulloren “për 
licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do të kenë 
këto kuptime:

a. “kapital” – është shuma algjebrike e elementeve të mëposhtme 
të bilancit:

i. kapital i paguar, 
ii. primet e aksioneve, 
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iii. rezervat, 
iv. diferenca rivlerësimi, 
v. fitimet e pashpërndara, dhe 
vi. fitim humbja e vitit ushtrimor;

b. “kredi me probleme” – është totali i kredisë (kryegjë dhe interes) 
të klasifikuar në tre kategoritë e fundit sipas përcaktimeve të 
kësaj rregulloreje; 

c. “kredi me probleme neto” – është totali i kredisë me probleme 
(kryegjë dhe interes) duke zbritur fondin rezervë të krijuar për 
mbulimin e humbjeve nga këto kredi.

kREU II
ADMINISTRIMI I RREZIkUT Në SUBJEkTET që UShTROJNë 

VEpRIMTARINë E kREDIDhëNIES

Nën kreu I
Ekspozimi ndaj rrezikut dhe kufizimet 

Neni 5
Treguesit e mjaftueshmërisë së kapitalit

1. Subjekti, për ushtrimin e veprimtarisë së sigurt dhe të 
qëndrueshme, si dhe për përmbushjen e detyrimeve të tij gjatë 
ushtrimit të kësaj veprimtarie, siguron nivele të mjaftueshme të 
kapitalit. 

2. Subjekti respekton në çdo kohë treguesit e mjaftueshmërisë së 
kapitalit, siç përcaktohet në raportet e mëposhtme:

a. raporti i kapitalit me totalin e aktiveve, nuk duhet të jetë më pak 
se 5% (pesë për qind) në vitin e parë të veprimtarisë, 8% (tetë për 
qind) në vitin e dytë dhe 10% (dhjetë për qind) në vazhdim;

b. raporti i kapitalit me totalin e aktiveve të qëndrueshme të 
trupëzuara dhe të patrupëzuara (neto), nuk duhet të jetë më pak 
se 100% (njëqind për qind); 

c. raporti i kapitalit me totalin e kredive me probleme (neto), nuk 
duhet të jetë më pak se 100% (njëqind për qind).

Neni 6
Ekspozimi ndaj rrezikut dhe kufizimet

1. Subjekti, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, përcakton kriteret dhe 
harton metodat e procedurat për identifikimin dhe monitorimin e 
të gjitha rreziqeve në përputhje me aktet e brendshme të subjektit 
dhe aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë.

2. Subjekti respekton në çdo kohë treguesit e ekspozimit ndaj 
rrezikut/qeve, siç përcaktohet në raportet e mëposhtme:
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a. raporti i kredive me probleme me totalin e kredive, nuk duhet të 
jetë më shumë se 10% (dhjetë për qind);

b. raporti i kredive të fshira (duke zbritur arkëtimet) me tepricën 
mesatare të kredive, për çdo periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore 
nuk duhet të jetë më shumë se 3% (tre për qind);

c. raporti i aktiveve të qëndrueshme (neto) mbi totalin e aktiveve, 
nuk duhet të jetë më shumë se 20% (njëzet për qind) në vitin e 
parë të veprimtarisë dhe nuk duhet të jetë më shumë se 10% 
(dhjetë për qind) mbas vitit të parë të veprimtarisë;

d. raporti i aktiveve që sjellin të ardhura me detyrimet që shkaktojnë 
shpenzime, nuk duhet të jetë më pak se 100% (njëqind për 
qind);

e. raporti i kredisë me totalin e aktiveve të subjektit, nuk duhet të 
jetë më shumë se 95% (nëntëdhjetë e pesë për qind);

f. çdo investim në tituj, me përjashtim të investimeve në titujt e 
emetuar nga qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe titujve të 
emetuar nga qeveritë dhe/ose bankat qendrore të vendeve të 
OECD, nuk duhet të tejkalojë 5% (pesë për qind) të kapitalit të 
subjektit;

g. totali i investimeve mbi tituj, me përjashtim të investimeve në titujt 
e emetuar nga qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe titujve të 
emetuar nga qeveritë dhe/ose bankat qendrore të vendeve të 
OECD, nuk duhet të tejkalojë 40% (dyzetë për qind) të kapitalit 
të subjektit.

Neni 7
Ekspozimi maksimal i lejueshëm

1. Ekspozimi i subjektit ndaj një personi ose një pale të tretë është 
shuma e të gjitha marrëdhënieve në aktiv të bilancit dhe të 
angazhimeve jashtë bilancit me këtë person ose kundërparti dhe 
personave të lidhur me të. 

2. Ekspozimi i subjektit ndaj një personi ose grupi personash të 
lidhur konsiderohet ekspozim i madh kur vlera e tij është e 
barabartë ose më e madhe se 10% (dhjetë për qind) e kapitalit 
të subjektit. 

3. Ekspozimi i subjektit ndaj një personi ose grupi personash të 
lidhur nuk mund të tejkalojë 15% (pesëmbëdhjetë për qind) të 
kapitalit të subjektit. 

4. Subjekti nuk merr përsipër ekspozime të mëdha, të cilat të marra 
së bashku tejkalojnë 600% (gjashtëqind për qind) të kapitalit të 
subjektit. 

5. Në ekspozimin e subjektit ndaj një personi nuk përfshihen:

a. pretendimet që rrjedhin nga marrëdhëniet e parashikuara në 
pikën 1 të këtij neni, të siguruara me barrë me një depozitë 
monetare, deri në shumën e kësaj barre siguruese;

b. letrat me vlerë të këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
ose të Bankës së Shqipërisë apo një garanci e patjetërsueshme e 
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këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. 
6. Subjektet hartojnë procedura administrative dhe kontabël, si 

dhe mekanizma të kontrollit të brendshëm për të identifikuar, 
regjistruar dhe monitoruar të gjitha ekspozimet e mëdha dhe 
ndryshimet e tyre. 

Neni 8
Rreziku i likuiditetit

1. Rreziku i likuiditetit është mundësia e humbjes financiare si 
rezultat i mungesës së aktiveve likuide të mjaftueshme, për të 
përmbushur detyrimet kur ato maturohen dhe kërkohen, dhe/
ose kur subjekti nuk ka mundësi të financojë rritjen e aktiveve të 
veta. 

2. Subjektet krijojnë sistemin e administrimit të rrezikut të likuiditetit, 
i cili ka për qëllim miradministrimin e rrezikut të likuiditetit. 
ky sistem përfshin minimalisht strategjinë dhe politikat për 
administrimin e rrezikut të likuiditetit, strukturën organizative 
të krijuar për administrimin e rrezikut të likuiditetit, sistemin e 
kontrollit të brendshëm, sistemin e administrimit të informacionit 
etj. 

3. Subjektet sigurojnë që sistemi i administrimit të rrezikut të 
likuiditetit, në mënyrë sasiore dhe cilësore, të jetë në përputhje 
me madhësinë e subjektit, tipologjinë e veprimtarisë së tij dhe 
nivelin e ekspozimit ndaj rrezikut të likuiditetit. 

4. Subjekti respekton në çdo kohë treguesit e ekspozimit ndaj 
rrezikut të likuiditetit, siç përcaktohet në raportet e mëposhtme:

a. raporti i aktiveve me maturim të mbetur njëmujor ndaj detyrimeve 
me maturim të mbetur njëmujor, nuk duhet të jetë më pak se 
100% (njëqind për qind);

b. raporti i aktiveve me maturim të mbetur tremujor ndaj detyrimeve 
me maturim të mbetur tremujor, nuk duhet të jetë më pak se 
100% (njëqind për qind);

c. raporti i tepricës së kredive me afat maturimi të mbetur më shumë 
se dy vjet me burimet e financimit me afat maturimi të mbetur 
mbi dy vjet, nuk duhet të jetë më shumë se 100 % (njëqind për 
qind). 

Neni 9
Normat e lejueshme për pozicionet e hapura valutore

1. pozicioni i hapur valutor në një valutë të caktuar përfaqëson 
shumën ekuivalente në lekë të diferencës midis të drejtave dhe 
detyrimeve gjithsej të subjektit në këtë valutë.

2. Subjektet nuk duhet të tejkalojnë në fund të çdo dite pune normat 
e mëposhtme për pozicionet e hapura në valutë:

a. raporti i pozicionit të hapur valutor për një monedhë me kapitalin, 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

nuk duhet të jetë më shumë se 20% (njëzet për qind); dhe 
b. raporti i pozicionit të hapur valutor për të gjitha monedhat me 

kapitalin, nuk duhet të jetë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) 
të kapitalit.

Neni 10
Rreziku i kredisë 

1. Subjektet financiare jobanka miratojnë dokumentet e strategjive, 
politikave, procedurave dhe rregullave të brendshme për 
monitorimin dhe kontrollin në vazhdimësi të cilësisë së portofolit 
të kredisë dhe të aktiveve të tjera. 

2. Dokumentet e parashikuar në pikën 1 të këtij neni përmbajnë/
përfshijnë minimalisht: 

a. strategjinë e kreditimit sipas periudhave, duke përfshirë objektiva 
realiste në lidhje me zgjerimin e portofolit të kredisë, përbërjen 
e tij sipas sektorëve, sipas gjeografisë, sipas monedhave, sipas 
llojit të kredisë etj.;

b. politikat e normave të interesit, të afateve, të shlyerjeve dhe të 
madhësisë së kredive;

c. rregullat e vendosur për njohjen dhe analizën e kredimarrësit 
dhe/ose të garantuesit të kredisë;

d. procedurat për dokumentacionin e nevojshëm që duhet plotësuar 
për dhënien e kredive, si edhe për miratimin e kredisë, sipas 
hierarkisë;

e. politikat e administrimit të rrezikut për të gjithë portofolin dhe për 
çdo klient në veçanti, kufijtë e kredisë për një klient, përqendrimin 
e kredisë sipas sektorëve, monitorimin sipas objektit dhe llojit të 
kredisë, analizën e mospërputhjeve të ndjeshme mes portofolit 
të kredisë dhe burimeve të financimit të tij përsa i takon afateve 
dhe llojit të monedhës, në drejtim të vlerësimit të lidhjes mes 
rrezikut të kredisë dhe rreziqeve të tjera (ndryshimi i kursit të 
këmbimit, ndryshimi i normës së interesit etj.);

f. procedurat për ndjekjen në vazhdimësi të mbarëvajtjes së kredive 
dhe identifikimin e tyre sipas grupeve të kredive me karakteristika 
të njëjta, për ndjekjen me përparësi të kredive me probleme, për 
vlerësimin e mjaftueshmërisë së fondeve rezervë për humbjet e 
mundshme nga kreditë, kriteret për ristrukturimin e kredive;

g. procedurat për vlerësimin e cilësisë së aktiveve të tjera, për 
llogaritjen e fondeve rezervë për humbjet e mundshme nga 
zhvlerësimi i aktiveve, si dhe për vlerësimin e mjaftueshmërisë së 
tyre.

3. Subjektet financiare jobanka ruajnë në dosje të veçanta, të gjithë 
dokumentacionin përkatës për kredimarrësit.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

Nën kreu II
Administrimi i rrezikut të kredisë në subjektet financiare jobanka

Neni 11
klasifikimi i kredisë

1. Subjektet financiare jobanka të licencuara për ushtrimin e 
aktivitetit kredidhënës, me përjashtim të institucioneve financiare 
të mikrokredisë, bëjnë klasifikimin e kredisë të paktën një herë 
në tre muaj. 

2. Subjektet financiare jobanka, bazuar në ditëvonesat në shlyerjen 
e kredisë, i klasifikojnë ato në një nga kategoritë e mëposhtme: 

a. “kredi standarde”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej 1 deri 30 ditësh nga afati i 
maturimit;

b. “kredi në ndjekje”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej 31 deri 90 ditësh nga afati i 
maturimit;

c. “kredi nënstandarde”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej 91 deri 180 ditësh nga afati i 
maturimit;

d. “kredi të dyshimta”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej 181 deri 365 ditësh nga afati i 
maturimit;

e. “kredi të humbura”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej më shumë se 365 ditësh nga 
afati i maturimit.

Neni 12
Normat e fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë

1. Në varësi të kategorive të klasifikimit të kredive, subjektet 
financiare jobanka krijojnë fonde përkatëse rezervë për mbulimin 
e humbjeve të mundshme nga moskthimi i kredive.

 2. Normat e llogaritjes së fondeve rezervë përcaktohen respektivisht 
si më poshtë: 

a. për “kredinë standarde”........................................1 për qind; 
b. për “kredinë në ndjekje”......................................5 për qind;
c. për “kredinë nënstandarde”.............jo më pak se 20 për qind;
d. për “kredinë e dyshimtë” ................ jo më pak se 50 për qind;
e. për “kredinë e humbur”................jo më pak se 100 për qind.

3. Norma për llogaritjen e fondit rezervë për mbulimin e humbjeve 
nga kreditë, për dy kategoritë e përcaktuara në shkronjat “a” 
dhe “b” të pikës 2, të këtij neni, do të aplikohet njëlloj si për 
kryegjënë dhe interesin, ndërsa për kredinë me probleme, norma 
e aplikuar mbi interesin e përllogaritur do të jetë 100% (njëqind 
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për qind) për çdo kategori. 
4. Subjekti financiar jobankë nuk kontabilizon interesat e 

përllogaritur duke filluar nga momenti i klasifikimit të kredisë si 
kredi me probleme.

Neni 13 
Ristrukturimi i kredisë

1. Subjektet financiare jobanka, në marrëveshje me kredimarrësin, 
ristrukturojnë kredinë në rastin kur kredimarrësi nuk shlyen kredinë 
në përputhje me afatet dhe me kushtet e marrëveshjes fillestare, 
sipas kritereve të përcaktuara në manualin e kredisë të miratuar 
nga organet drejtuese të subjektit financiar jobankë dhe/ose kur 
mbështetur në analizat e tyre, gjykojnë se kredimarrësi do ta 
paguajë (shlyejë) të gjithë kredinë sipas kushteve të reja. 

2. kredia e ristrukturuar klasifikohet në një kategori më të lartë 
se ajo nënstandarde, vetëm në rast se plotësohen njëkohësisht 
kushtet e mëposhtme:

a. kredia po shlyhet për vlerën e kryegjësë dhe të interesit, sipas 
kushteve të reja;

b. kanë kaluar më tepër se 365 ditë nga dita e ristrukturimit.

3. për riklasifikimin në rritje të një kredie brenda grupit të kredive 
me probleme, pas ristrukturimit të saj, subjekti financiar jobankë 
përcakton në manualet e brendshme të tij kriteret dhe kohën e 
nevojshme për t’u siguruar që kredimarrësi po shlyen kredinë në 
përputhje me kushtet e reja së saj.

Neni 14
Fshirja e kredive të humbura

1. Fshirja e kredive të humbura bëhet me vendim të organeve 
drejtuese të subjektit financiar jobankë, kur plotësohet një nga 
kushtet e mëposhtme:

a. subjekti financiar jobankë ka përfunduar procesin ligjor të 
kërkimit të kthimit të kredisë nga kredimarrësi dhe kredimarrësi 
është debitor për pjesën e pashlyer;

b. kur kredia është e klasifikuar si “e humbur” dhe nuk është shlyer 
për më tepër se 365 ditë pas klasifikimit si e tillë;

c. kredia është vlerësuar si e humbur nga inspektorët e mbikëqyrjes 
dhe në raportin e inspektimit, është kërkuar fshirja e saj. 

2. Dosjet e kredive të fshira, ruhen dhe vlerësohen në vazhdimësi 
duke u shqyrtuar jo më pak se një herë në gjashtë muaj nga organet 
drejtuese të subjektit financiar jobankë. Çdo arkëtim nga këto 
kredi të fshira konsiderohet si e ardhur e jashtëzakonshme. 
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Nën kreu III
Administrimi i rrezikut të kredisë në institucionet financiare të 

mikrokredisë

Neni 15
klasifikimi i kredive për institucionet financiare të mikrokredisë

1. Institucionet financiare të mikrokredisë bëjnë klasifikimin e 
kredive, të paktën një herë në tre muaj. 

2. Institucionet financiare të mikrokredisë, bazuar në ditëvonesat 
në shlyerjen e kredisë, i klasifikojnë ato në një nga kategoritë e 
mëposhtme:

a. “kredi standarde”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej 1 deri 30 ditësh nga afati i 
maturimit;

b. “kredi nënstandarde”, kur kryegjëja ose interesi nuk është 
paguar plotësisht për një periudhë prej 31 deri 90 ditësh nga 
afati i maturimit;

c. “kredi të dyshimta”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej 91 deri 365 ditësh nga afati i 
maturimit;

d. “kredi të humbura”, kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar 
plotësisht për një periudhë prej më shumë se 365 ditësh nga 
afati i maturimit.

3. Çdo kredi e dhënë për të ripaguar një kredi tjetër së cilës i ka 
kaluar afati, kushtet e së cilës janë modifikuar pjesërisht, në 
rastin e zgjatjes së afatit të kredisë ose tërësisht si në rastin e 
ristrukturimit të kredisë për shkak të kushteve të vështira financiare 
të kredimarrësit apo paaftësisë së tij për të paguar, nuk duhet të 
klasifikohet në një kategori më të lartë se ajo nënstandarde.

4. Çdo kredi e dhënë në valutë të huaj klientëve të cilët nuk i kanë 
burimet e të ardhurave në valutë të huaj, nuk do të klasifikohet 
në një kategori më të lartë se kreditë nënstandarde.

5. Institucioni financiar i mikrokredisë nuk miraton kredi të re/reja 
për kredimarrës të klasifikuar me probleme, derisa kredimarrësi 
të ketë paguar të gjithë kredinë bashkë me interesat përkatëse.

Neni 16
Llogaritja e fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë 

1. Në varësi të kategorive të klasifikimit të kredive, institucionet 
financiare të mikrokredisë krijojnë fonde përkatëse rezervë për 
mbulimin e humbjeve të mundshme nga moskthimi i kredive.

2. Normat e llogaritjes së fondeve rezervë përcaktohen respektivisht 
si më poshtë: 

a. për “kredinë standarde”.......................................1 për qind; 
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b. për “kredinë nënstandarde”..............jo më pak se 30 për qind;
c. për “kredinë e dyshimtë” .................jo më pak se 75 për qind;
d. për “kredinë e humbur”.................... jo më pak se 100 për qind.

3. Norma për llogaritjen e fondit rezervë për mbulimin e humbjeve 
nga kreditë, për kategorinë “standarde”, do të aplikohet njëlloj 
si për kryegjënë dhe interesin, ndërsa për kredinë me probleme, 
norma e aplikuar mbi interesin e përllogaritur do të jetë 100 për 
qind për çdo kategori. 

Neni 17
Fshirja e kredive të humbura

1. Institucioni financiar i mikrokredisë fshin kredinë nga bilanci 
kontabël, jo më vonë se tremujori i parë pasardhës, nëse kjo e 
fundit plotëson një nga kriteret e mëposhtme: 

a. kredia është klasifikuar si kredi me probleme dhe institucioni 
financiar i mikrokredisë konstaton se kredimarrësi nuk do të 
mund të paguajë detyrimin që lidhet me kredinë; 

b. kredimarrësi ka vdekur dhe nuk ka ndonjë trashëgimtar, 
garantues apo nënshkrues, i cili të mund të shlyejë detyrimin; 
ose

c. ripagimit (shlyerjes) të kryegjësë apo interesit të kredisë i ka 
kaluar afati 365-ditor;

d. kredia është vlerësuar si e humbur nga inspektorët e mbikëqyrjes 
dhe në raportin e inspektimit është kërkuar fshirja e saj. 

2. Dosjet e kredive të fshira ruhen dhe vlerësohen në vazhdimësi 
duke u shqyrtuar jo më pak se një herë në gjashtë muaj nga 
organet drejtuese të institucionit financiar të mikrokredisë. Çdo 
arkëtim nga këto kredi të fshira konsiderohet si e ardhur e 
jashtëzakonshme.

kREU III
ADMINISTRIMI I RREZIkUT Në SUBJEkTET që UShTROJNë 

VEpRIMTARINë E qIRASë FINANCIARE

Neni 18
Ekspozimi maksimal i lejueshëm

1. Ekspozimi i subjektit që ushtron veprimtarinë e qirasë financiare 
ndaj një personi ose grupi personash të lidhur konsiderohet 
ekspozim i madh kur vlera e tij është e barabartë ose më e 
madhe se 25 për qind e kapitalit të subjektit. 

2. Subjekti nuk merr përsipër ekspozime të mëdha, të cilat të marra 
së bashku, tejkalojnë 1200 për qind të kapitalit të subjektit.
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3. Subjektet hartojnë procedura administrative dhe kontabël, si 
dhe mekanizma të kontrollit të brendshëm për të identifikuar, 
regjistruar dhe monitoruar të gjitha ekspozimet e mëdha dhe 
ndryshimet e tyre.

kREU IV
këRkESA RApORTUESE DhE MBIkëqYRëSE

Neni 19
Raportet financiare

1. Subjekti financiar jobankë mban llogaritë kontabël dhe përgatit 
raportet financiare për pasqyrimin e saktë dhe në përputhje me 
rregullat e metodat kontabël të gjendjes së tij financiare, mbi 
baza individuale ose të konsoliduara. 

2. Llogaritë kontabël dhe raportet financiare përgatiten në formën 
dhe përmbajtjen e përcaktuar në ligjin “për kontabilitetin 
dhe pasqyrat financiare” dhe në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të kontabilitetit. 

Neni 20
Auditimi i ekspertit kontabël të autorizuar 

1. Eksperti kontabël i autorizuar kontrollon dhe vlerëson 
përputhshmërinë e raporteve financiare të subjektit financiar 
jobankë me ligjin “për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” 
dhe standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. 

2. Eksperti kontabël i autorizuar kontrollon dhe vlerëson:

a. llogarinë e humbje-fitimit (pasqyra e të ardhurave dhe e 
shpenzimeve);

b. bilancin kontabël;
c. raportin për ndryshimet në kapital;
d. pasqyrën e cash – flow;
e. zbatimin e politikave të fshirjes së zërave të bilancit;
f. raportet e konsoliduara;
g. funksionin e kontrollit të brendshëm;
h. regjistrimet kontabël;
i. sistemet e informacionit;
j. saktësinë dhe plotësimin e raporteve të paraqitura në Bankën e 

Shqipërisë;
k. mjaftueshmërinë e procedurave kontabël dhe zbatimin e 

rregulloreve;
l. shënimet që shoqërojnë raportet financiare. 

Eksperti kontabël i autorizuar verifikon saktësinë e mbajtjes të 
llogarive kontabël dhe të regjistrimeve financiare, përfshirë metodat e 
parashikuara nga Banka e Shqipërisë si dhe përgatit një raport vjetor, 
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lidhur me paraqitjen e plotë dhe të saktë të gjendjes financiare të 
subjektit financiar jobankë, duke u bazuar në raportet dhe deklaratat 
financiare të përgatitura nga subjekti, në përputhje me ligjin “për 
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe standardet ndërkombëtare 
të kontabilitetit. 

Neni 21
Raportimi në Bankën e Shqipërisë

1. Subjektet financiare jobanka raportojnë në Bankën e Shqipërisë 
sipas kërkesave të përcaktuara në “Sistemin raportues për 
subjektet jobanka që ushtrojnë veprimtari financiare”, të miratuar 
nga Banka e Shqipërisë. 

2. Subjektet financiare jobanka dërgojnë në Bankën e Shqipërisë, 
brenda 6-mujorit të parë të vitit pasardhës, një kopje të raportit 
vjetor dhe të opinionit të ekspertit kontabël të autorizuar, ku 
pasqyrohet gjendja financiare dhe kontabël mbi baza individuale 
dhe të konsoliduara.

Neni 22
Masat mbikëqyrëse 

Banka e Shqipërisë, në rast të mosplotësimit të detyrimeve të kësaj 
rregulloreje, zbaton masat mbikëqyrëse të parashikuara në ligjin për 
bankat.

kREU V

Neni 23
Dispozitë e fundit

Aneksi bashkëlidhur kësaj rregulloreje është pjesë përbërëse e saj.

     

 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
        

ARDIAN FULLANI
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ANEkS I

LISTA E VENDEVE Të “OECD”

1. Australi,
2. Austri, 
3. Belgjikë, 
4. Britani e Madhe, 
5. kanada, 
6. Republika Çeke, 
7. Danimarkë, 
8. Finlandë, 
9. Francë, 
10. Gjermani, 
11. Greqi, 
12. hungari, 
13. Islandë, 
14. Irlandë, 
15. Itali, 
16. Japoni, 
17. Republika e koresë, 
18. Luksemburg, 
19. Meksikë, 
20. Turqi
21. holandë, 
22. Norvegji, 
23. poloni, 
24. portugali, 
25. Sllovaki, 
26. Spanjë, 
27. Suedi, 
28. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
29. Zelandë e Re, 
30. Zvicër.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 26, datë 14.04.2010

pëR 
MIRATIMIN E “SISTEMIT RApORTUES pëR SUBJEkTET FINANCIARE 

JOBANkA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 27 dhe të nenit 43, shkronja 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, dhe të nenit 126, pika 4 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 
“për bankat në Republikën e Shqipërisë, me propozim të Departamentit 
të Mbikëqyrjes dhe të Departamentit të Statistikave, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë “Sistemin raportues për subjektet financiare jobanka” 
sipas formularëve vijues bashkëlidhur këtij vendimi:

a) Formulari 1: “Lista e aktiveve”,
b) Formulari 2: “Lista e pasiveve”,
c) Formulari 3: “Llogaria fitim-humbje”,
d) Formulari 4: “Tregues të tjerë”,
e) Formulari 5: “Mjaftueshmëria e kapitalit”,
f) Formulari 6: “Ekspozimi ndaj rrezikut dhe kufizimet”,
g) Formulari 7: “Ekspozimi maksimal i lejueshëm”,
h) Formulari 8: “Rreziku i likuiditetit”,
i) Formulari 9: “Normat e lejueshme për pozicionet e hapura 

valutore”,
j) Formulari 10: “klasifikimi i kredive dhe llogaritja e provigjoneve”,
k) Formulari 11: “Tregues të ndryshëm”,
l) Formulari 12: “Evidenca e kreditit sipas degëve të ekonomisë”,
m) Formulari 13: “Evidenca e kreditit sipas afatit të maturimit”,
n) Formulari 14: “kredia sipas monedhës dhe llojit të kolateralit”,
o) Formulari 15 “Numri i rretheve ku operon subjekti”.
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2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave të Bankës së Shqipërisë 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 dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi shfuqizohet vendimi i këshillit 
Mbikëqyrës nr. 32, datë 27.04.2005 për miratimin e “Sistemit 
raportues për subjektet jobanka që ushtrojnë veprimtari 
financiare”.

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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 RApORTIME TREMUJORE
 AFATI I RApORTIMIT JO Më VONë SE 40 DITë MBAS MBYLLJES Së TREMUJORIT

 FORMULARI 1

kodi AkTIVET
(në mijë lekë)

Fondi i
Amortizimit &
provigjone (-A)

LEkë VALUTë  
TOTALI
 Rezident Jorezident Rezident Jorezident

        
1 Arka, depozitat dhe llogaritë   -  -  -  -  - 
1.1 Arka dhe vlera të tjera arke       - 
1.2 Llogari rrjedhëse në korporatat depozituese   -  -  -  -  - 
1.2.1 Llogari rrjedhëse në korporatat depozituese       - 
1.2.2 Interesi i përllogaritur       - 
1.3 Depozitat pa afat në korporatat depozituese   -  -  -  -  - 
1.3.1 Depozitat pa afat në korporatat depozituese       - 
1.3.2 Interesi i përllogaritur       - 

1.4 Depozitat me afat dhe certifikatat e 
depozitave në korporatat depozituese   -  -  -  -  - 

1.4.1 Depozitat me afat dhe certifikatat e 
depozitave në korporatat depozituese       - 

1.4.2 Interesi i përllogaritur       - 
1.5 Llogari të tjera dhe llogari garancie   -  -  -  -  - 
1.5.1 Llogari të tjera dhe llogari garancie në banka       - 

1.5.2 Llogari të tjera dhe llogari garancie në 
institucionet e tjera financiare       - 

2 Letra me vlerë me të ardhura fikse   -  -  -  -  - 
2.1 Letra me vlerë të qeverisë qendrore   -  -  -  -  - 
2.1.1 Bono thesari   -  -  -  -  - 
2.1.1.1 Bono thesari       - 
2.1.1.2 Skontoja e bonove të thesarit       - 
2.1.2 Letra me vlerë të tjera të qeverisë       - 
2.2 Letra me vlerë të korporatave depozituese       - 
2.3 Letra me vlerë të institucioneve të tjera financiare       - 
2.4 Letra me vlerë të korporatave jofinanciare publike       - 
2.5 Letra me vlerë të korporatave të tjera jofinanciare       - 
3 Veprimet me klientët  -  -  -  -  -  - 

3.1 kredi standarde dhe paradhënie të 
papaguara në afat për klientët  -  -  -  -  -  - 

3.1.1 kredi dhënë korporatave depozituese   -  -  -  -  - 
3.1.1.1 kredi dhënë korporatave depozituese       - 
3.1.1.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.1.2 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare   -  -  -  -  - 
3.1.2.1 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare       - 
3.1.2.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.1.3 kredi dhënë qeverisë lokale   -  -  -  -  - 
3.1.3.1 kredi dhënë qeverisë lokale       - 
3.1.3.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.1.4 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike   -  -  -  -  - 
3.1.4.1 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike       - 
3.1.4.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.1.5 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare   -  -  -  -  - 
3.1.5.1 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare       - 
3.1.5.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.1.6 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë   -  -  -  -  - 
3.1.6.1 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë       - 
3.1.6.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.1.7 Fonde rezervë për huatë standarde       - 
3.2 kredi dhe paradhënie në ndjekje  -  -  -  -  -  - 
3.2.1 kredi dhënë korporatave depozituese   -  -  -  -  - 
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3.2.1.1 kredi dhënë korporatave depozituese       - 
3.2.1.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.2.2 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare   -  -  -  -  - 
3.2.2.1 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare       - 
3.2.2.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.2.3 kredi dhënë qeverisë lokale   -  -  -  -  - 
3.2.3.1 kredi dhënë qeverisë lokale       - 
3.2.3.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.2.4 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike   -  -  -  -  - 
3.2.4.1 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike       - 
3.2.4.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.2.5 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare   -  -  -  -  - 
3.2.5.1 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare       - 
3.2.5.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.2.6 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë   -  -  -  -  - 
3.2.6.1 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë       - 
3.2.6.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.2.7 Fonde rezervë për huatë në ndjekje       - 
3.3 kredi nënstandard  -  -  -  -  -  - 
3.3.1 kredi dhënë korporatave depozituese   -  -  -  -  - 
3.3.1.1 kredi dhënë korporatave depozituese       - 
3.3.1.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.3.2 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare   -  -  -  -  - 
3.3.2.1 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare       - 
3.3.2.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.3.3 kredi dhënë qeverisë lokale   -  -  -  -  - 
3.3.3.1 kredi dhënë qeverisë lokale       - 
3.3.3.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.3.4 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike   -  -  -  -  - 
3.3.4.1 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike       - 
3.3.4.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.3.5 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare   -  -  -  -  - 
3.3.5.1 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare       - 
3.3.5.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.3.6 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë   -  -  -  -  - 
3.3.6.1 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë       - 
3.3.6.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.3.7 Fonde rezervë për huatë nënstandard  -      - 
3.3.7.1 - për kryegjënë       - 
3.3.7.2 -për interesin e përllogaritur       - 
3.4 kredi të dyshimta  -  -  -  -  -  - 
3.4.1 kredi dhënë korporatave depozituese   -  -  -  -  - 
3.4.1.1 kredi dhënë korporatave depozituese       - 
3.4.1.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.4.2 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare   -  -  -  -  - 
3.4.2.1 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare       - 
3.4.2.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.4.3 kredi dhënë qeverisë lokale   -  -  -  -  - 
3.4.3.1 kredi dhënë qeverisë lokale       - 
3.4.3.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.4.4 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike   -  -  -  -  - 
3.4.4.1 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike       - 
3.4.4.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.4.5 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare   -  -  -  -  - 
3.4.5.1 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare       - 
3.4.5.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.4.6 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë   -  -  -  -  - 
3.4.6.1 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë       - 
3.4.6.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.4.7 Fonde rezervë për huatë e dyshimta  -      - 
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3.4.7.1 - për kryegjënë       - 
3.4.7.2 -për interesin e përllogaritur       - 
3.5 kredi të humbura  -  -  -  -  -  - 
3.5.1 kredi dhënë korporatave depozituese   -  -  -  -  - 
3.5.1.1 kredi dhënë korporatave depozituese       - 
3.5.1.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.5.2 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare   -  -  -  -  - 
3.5.2.1 kredi dhënë institucioneve të tjera financiare       - 
3.5.2.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.5.3 kredi dhënë qeverisë lokale   -  -  -  -  - 
3.5.3.1 kredi dhënë qeverisë lokale       - 
3.5.3.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.5.4 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike   -  -  -  -  - 
3.5.4.1 kredi dhënë korporatave jofinanciare publike       - 
3.5.4.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.5.5 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare   -  -  -  -  - 
3.5.5.1 kredi dhënë korporatave të tjera jofinanciare       - 
3.5.5.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.5.6 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë   -  -  -  -  - 
3.5.6.1 kredi dhënë sektorëve të tjerë rezidentë       - 
3.5.6.2 Interesi i përllogaritur       - 
3.5.7 Fonde rezervë për huatë e humbura  -      - 
 - për kryegjënë       - 
 -për interesin e përllogaritur       - 
4 Letra me vlerë me të ardhura të ndryshueshme  -  -  -  -  -  - 

4.1 Aksione dhe instrumente të tjera të kapitalit 
në korporatat depozituese       - 

4.2 Aksione dhe instrumente të tjera të kapitalit 
në institucionet e tjera financiare       - 

4.3 Aksione dhe instrumente të tjera të kapitalit 
në korporatat jofinanciare publike       - 

4.4 Aksione dhe instrumente të tjera të kapitalit 
në korporatat e tjera jofinanciare       - 

4.5 Aksione dhe instrumente të tjera të kapitalit 
në sektorë të tjerë rezidentë       - 

5 Të tjera të arkëtueshme       - 
6 Mjete jofinanciare  -  -  -  -  -  - 
6.1 Aktive të qëndrueshme të trupëzuara (neto)  -  -  -  -  -  - 
6.1.1 Aktive të qëndrueshme të trupëzuara       - 

6.1.9 (-) Zhvlerësimi i akumuluar i aktiveve të 
qëndrueshme të trupëzuara       - 

6.2 Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara (neto)  -  -  -  -  -  - 
6.2.1 Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara       - 

6.2.9 (-) Amortizimi i akumuluar i aktiveve të 
qëndrueshme të patrupëzuara       - 

6.3 Mjete të tjera jofinanciare       - 
 Totali  -  -  -  -  -  - 

FORMULARI 2

 
kodi

pASIVET
(në mijë lekë)

LEkë VALUTë
TOTALI

Rezident Jorezident Rezident Jorezident
       
1 Llogari rrjedhëse dhe llogari garancie  -  -  -  -  - 
1.1 Llogari rrjedhëse dhe llogari garancie të korporatave depozituese      - 
1.2 Llogari rrjedhëse dhe llogari garancie të institucioneve të tjera financiare      - 
1.3 Llogari rrjedhëse dhe llogari garancie të korporatave jofinanciare publike      - 
1.4 Llogari rrjedhëse dhe llogari garancie të korporatave të tjera jofinanciare      - 
1.5 Llogari rrjedhëse dhe llogari garancie të sektorëve të tjerë rezidentë      - 
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2 kredi të marra  -  -  -  -  - 
2.1 kredi të marra nga qeveria qendrore  -  -  -  -  - 
2.1.1 kredi të marra nga qeveria qendrore      - 
2.1.2 Interesi i përllogaritur      - 
2.2 kredi të marra nga korporatat depozituese  -  -  -  -  - 
2.2.1 kredi të marra nga korporatat depozituese      - 
2.2.2 Interesi i përllogaritur      - 
2.3 kredi të marra nga institucionet e tjera financiare  -  -  -  -  - 
2.3.1 kredi të marra nga institucionet e tjera financiare      - 
2.3.2 Interesi i përllogaritur      - 
2.4 kredi të marra nga korporatat jofinanciare publike  -  -  -  -  - 
2.4.1 kredi të marra nga korporatat jofinanciare publike      - 
2.4.2 Interesi i përllogaritur      - 
2.5 kredi të marra nga korporatat e tjera jofinanciare  -  -  -  -  - 
2.5.1 kredi të marra nga korporatat e tjera jofinanciare      - 
2.5.2 Interesi i përllogaritur      - 
2.6 kredi të marra nga sektorë të tjerë rezidentë  -  -  -  -  - 
2.6.1 kredi të marra nga sektorë të tjerë rezidentë      - 
2.6.2 Interesi i përllogaritur      - 
3 kredimarrje nëpërmjet letrave me vlerë      - 
4 Ndihmat  -  -  -  -  - 
4.1 Ndihma të marra      - 
4.2 pjesa e grumbulluar e ndihmave kaluar në të ardhura      - 
5 Të tjera të pagueshme      - 
6 Llogaritë kapitale  -  -  -  -  - 
6.1 kapitali i paguar      - 
6.2 primet e aksioneve      - 
6.3 Rezervat      - 
6.4 Diferenca rivlerësimi      - 
6.5 Fitimet e pashpërndara      - 
6.6 Fitim humbja e vitit ushtrimor      - 
 TOTALI  -  -  -  -  - 

FORMULARI 3

 
kodi

LLOGARIA FITIM - hUMBJE
(në mijë lekë)  LEkë  VALUTë  TOTALI 

 Të ARDhURAT    
1 Të ardhurat nga interesi  -  -  - 
1.1 Nga depozitat dhe llogaritë rrjedhëse në korporatat depozituese    - 
1.2 Nga letrat me vlerë përveç aksioneve    - 
1.3 Nga veprimet me klientët    - 
1.4 Të tjera    - 
2 Të ardhura nga komisionet  -  -  - 
2.1 Nga depozitat dhe llogaritë rrjedhëse në korporatat depozituese    - 
2.2 Nga letrat me vlerë përveç aksioneve    - 
2.3 Nga veprimet me klientët    - 
2.4 Nga aksionet dhe instrumente të tjera të kapitalit    - 
2.5 Të tjera    - 
3 Të ardhura të tjera nga letrat me vlerë dhe veprimtaritë e tjera financiare    - 
4 Të ardhura të tjera të veprimtarisë    - 
5 Fitime nga veprimet me valutat    - 
6 Transferime nga fondet rezervë për zhvlerësimin e mjeteve të qëndrueshme    - 
7 Transferime nga fondet rezervë për zhvlerësimin e llogarive për t’u arkëtuar  -  -  - 
7.1 Transferime nga fondet rezervë të krijuara për veprimet me klientët  -  -  - 
7.1.1 për huatë standarde dhe paradhënie të papaguara në afat    - 
7.1.2 për huatë dhe paradhëniet në ndjekje    - 
7.1.3 për huatë nënstandard    - 
7.1.4 për huatë e dyshimta    - 
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7.1.5 për huatë e humbura    - 
7.2 Transferime nga fondet rezervë të krijuara për letrat me vlerë    - 
7.3 Të tjera transferime nga fondet rezervë të krijuara    - 
8 Të ardhura të jashtëzakonshme    - 
9 humbja e vitit në vazhdim    - 
 Totali i të ardhurave  -  -  - 
 ShpENZIMET    
1 Shpenzime për interesa  -  -  - 
1.1 për llogaritë e tjera    - 
1.2 për kreditë e marra    - 
1.3 Të tjera    - 
2 Shpenzime për komisione  -  -  - 
2.1 për llogaritë e tjera    - 
2.2 për kreditë e marra    - 
2.3 Të tjera    - 
3 humbje nga veprimet me letrat me vlerë dhe veprimtaritë e tjera financiare    - 
4 Shpenzime të tjera të veprimtarisë    - 
5 humbje nga veprimet me valutat    - 
6 Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë  -  -  - 
6.1 kosto e personelit    - 
6.2 Taksa përveç taksave mbi të ardhurat    - 
6.3 Shpenzime të tjera administrative    - 
7 Amortizimi dhe fondet rezervë për zhvlerësimin e mjeteve të qëndrueshme    - 
8 humbje nga llogaritë për t’u arkëtuar të pambledhshme, shpenzime për fonde rezervë  -  -  - 
8.1 Shpenzime për fonde rezervë për huatë  -  -  - 
8.1.1 Standarde dhe paradhënie të papaguara në afat    - 
8.1.2  Në ndjekje    - 
8.1.3  Nënstandard    - 
8.1.4  Të dyshimta    - 
8.1.5  Të humbura    - 
8.2 Shpenzime për fonde rezervë të krijuara për letrat me vlerë    
8.3 Llogari për t’u arkëtuar të pambledhshme    - 
8.4 Të tjera shpenzime për fonde rezervë të krijuara    - 
9 Shpenzime të jashtëzakonshme    - 
10 Taksa mbi të ardhurat    - 
11 Fitimi i vitit në vazhdim    - 
 Totali i shpenzimeve  -  -  - 

FORMULARI 4

kodi TREGUES Të TJERë
(në mijë lekë ) ShUMA

   
1 Aktive me maturim të mbetur deri në një muaj  
2 Detyrime me maturim të mbetur deri në një muaj  
3 Aktive me maturim të mbetur deri në tre muaj  
4 Detyrime me maturim të mbetur deri në tre muaj  
5 Teprica e kredisë me maturim të mbetur mbi dy vjet  
6 Burimet e financimit me maturim të mbetur mbi dy vjet  
7 Aktive që sjellin të ardhura  
8 pasive që shkaktojnë shpenzime  
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FORMULARI 5

kodi MJAFTUEShMëRIA E kApITALIT
(në %) NORMA TREGUESI I

LLOGARITUR

    
1 kapitali / Totali i aktiveve   
 Në vitin e parë jo më pak se 5  
 Në vitin e dytë jo më pak se 8  
 Në vazhdim jo më pak se 10  
2 kapitali / Totali i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara neto jo më pak se 100  
3 kapitali / Totali i kredive me probleme (neto) jo më pak se 100  
    

Shënim : ky formular nuk plotësohet nga subjektet financiare jobanka që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare. 

FORMULARI 6

 
kodi

EkSpOZIMI NDAJ RREZIkUT DhE kUFIZIMET
(në %) NORMA TREGUESI I

LLOGARITUR

    
1 kredi me probleme / Totali i kredive jo më shumë se 10  
2 kredi të fshira (duke zbritur arkëtimet) / Teprica mesatare e kredive, për çdo periudhë 12-mujore jo më shumë se 3  
3 Aktiveve të qëndrueshme (neto) / Totali i aktiveve   
 Në vitin e parë jo më shumë se 20  
 Në vazhdim jo më shumë se 10  
4 Aktive që sjellin të ardhura / Detyrime që shkaktojnë shpenzime jo më pak se 100  
5 Totali i kredive / Totali i aktiveve jo më shumë se 95  

6 Çdo investim në tituj (me përjashtim të titujve të emetuar nga qeveria e Republikës 
së Shqipërisë dhe qeveritë dhe/ose bankat qendrore të vendeve të OECD)   

 - Letra me vlerë të subjektit A / kapitalit të subjektit jo më shumë se 5  
 - Letra me vlerë të subjektit B / kapitalit të subjektit   
 - etj.   
 -   
 -   
 -   
 -   
7 Totali i investimeve mbi tituj / kapitalit të subjektit jo më shumë se 40  

Shënim: ky formular nuk plotësohet nga subjektet financiare jobanka që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare. 

FORMULARI 7

kodi EkSpOZIMI MAkSIMAL I LEJUEShëM
( në % )

NORMA
 

TREGUESI I
LLOGARITUR

    
1 Ekspozimi i subjektit ndaj një personi ose grup personash të lidhur  
 - klienti A / kapitalit të subjektit jo më shumë se 15  
 - klienti B / kapitalit të subjektit   
 - etj.   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
    
2 Totali i ekspozimeve të mëdha / kapitalit të subjektit jo më shumë se 600  
    

Shënim: ky formular nuk plotësohet nga subjektet financiare jobanka që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare. 
Shënim: në pikën 1 raportohen të gjitha ekspozimet ndaj një personi ose grup personash të lidhur, kur vlera 
e tij është e barabartë ose më e madhe se 10 për qind e kapitalit të subjektit.  
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FORMULARI 7

 
kodi

EkSpOZIMI MAkSIMAL I LEJUEShëM
( në % )

NORMA
 

TREGUESI I
LLOGARITUR

    
1 Ekspozimi i subjektit ndaj një personi ose grup personash të lidhur   
 - klienti A / kapitalit të subjektit   
 - klienti B / kapitalit të subjektit   
 - etj.   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
    
2 Totali i ekspozimeve të mëdha / kapitalit të subjektit jo më shumë se 1200  

Shënime: 
 - në pikën 1 raportohen të gjitha ekspozimet ndaj një personi ose grup personash të lidhur kur vlera 
e tij është e barabartë ose më e madhe se 25 për qind e kapitalit të subjektit
 - ky formular është i zbatueshëm vetëm për subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare

FORMULARI 8

 
kodi

RREZIkU I LIkUIDITETIT
( në % )

NORMA
 

TREGUESI I
LLOGARITUR

    
1 Aktive me maturim të mbetur njëmujor / Detyrime me maturim të mbetur njëmujor jo më pak se 100  
2 Aktive me maturim të mbetur tremujor / Detyrime me maturim të mbetur tremujor jo më pak se 100  

3 kredi me afat maturimi të mbetur më shumë se dy vjet / Burime 
me afat maturimi të mbetur më shumë se dy vjet jo më shumë se 100  

Shënim: ky formular nuk plotësohet nga subjektet financiare jobanka që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare. 

FORMULARI 9

 
 

NORMAT E LEJUEShME pëR 
pOZICIONET E hApURA VALUTORE

Të 
drejtat

Shuma në monedha të 
huaja (në mijë njësi) pozicioni 

neto
Në blerje

Në shitje
kursi
i 
këmbimit

Ekuivalenti 
në Lekë i 
pozicionit
neto

pozicioni neto /
kapitalit të
subjektit (ne %)Detyrimet

kodi    
         
 USD       #DIV/0!
 EURO       #DIV/0!
 GBp       #DIV/0!
 ChF       #DIV/0!
 CAD       #DIV/0!
 SEk       #DIV/0!
 AUD       #DIV/0!
 YEN       #DIV/0!
 Dkk       #DIV/0!
 NOk       #DIV/0!
         
 1. Shuma e pozicioneve në shitje  
 2. Shuma e pozicioneve në blerje  

 pozicioni neto për të gjitha 
monedhat (2 - 1) 0

 pozicioni neto në total (në % 
ndaj kapitalit të subjektit) #DIV/0!
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 kapitali i subjektit  
 Norma e miratuar për një monedhë 20

 Norma e miratuar për të 
gjitha monedhat së bashku 30

         

Shënim: ky formular nuk plotësohet nga subjektet financiare jobanka që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare. 

FORMULARI 10

 
 
 
kodi
 

 
klasifikimi i kredive dhe 
llogaritja e provigjoneve 
 
 

kryegjëja Interesi i përllogaritur
 
Numri i 
kredimarrësve
 

 Në mijë 
lekë   Në mijë 

lekë  

 Norma e 
 provigjonimit 

 Shuma e 
 kredisë 

 Shuma e 
 provigjoneve 

 Norma e 
 provigjonimit 

 Shuma e 
 interesit 

 Shuma e 
 provigjoneve 

       
 1  kredi standarde  1 %    1 %    
 2  kredi në ndjekje  5 %    5 %    
 3  kredi nënstandarde  jo më pak se 20%    100 %    
 4  kredi të dyshimta  jo më pak se 50%    100 %    
 5  kredi të humbura  jo më pak se 100%    100 %    
  TOTALI   -  -  -  -  - 

 5  kredi me probleme 
(3+4+5)   -  -  -  -  - 

Shënim: ky formular nuk plotësohet nga subjektet financiare jobanka që ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare.   
 Shënim: ky formular është i zbatueshëm vetëm për institucionet financiare jobanka.   

FORMULARI 10

 
 
 
kodi

 
klasifikimi i kredive dhe 
llogaritja e provigjoneve 
 
 

kryegjëja Interesi i përllogaritur
 
Numri i 
kredimarrësve
 

 Në mijë 
lekë    Në mijë 

lekë  

 Norma e 
 provigjonimit 

 Shuma e 
 kredisë 

Shuma e 
provigjoneve 

Norma e 
 provigjonimit 

Shuma e 
interesit 

 Shuma e 
 provigjoneve 

        
 1  kredi standarde  1 %    1 %    
 3  kredi nënstandarde  jo më pak se 30%    100 %    
 4  kredi të dyshimta  jo më pak se 75%    100 %    
 5  kredi të humbura  jo më pak se 100%    100 %    
  TOTALI   -  -  -  -  - 

 5  kredi me probleme 
(3+4+5)   -  -  -  -  - 

Shënim: ky formular është i zbatueshëm vetëm për institucionet financiare të mikrokredisë. 

FORMULARI 11

kodi TREGUES Të NDRYShëM  ShUMA
    
1 Totali i “mikrokredive” (në mijë lekë)   
2 Totali i portofolit të kredive (në mijë lekë)   
3 Totali i mikrokredive / totalit të portofolit të kredive*100  (jo më i vogël se 50%) #DIV/0!
4 Totali i portofolit të kredive / numri i kredimarrësve (jo më i madh = se 600000 lekë) #DIV/0!

Shënim: ky formular është i zbatueshëm vetëm për institucionet financiare të mikrokredisë.  
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FORMULARI 12

NACE Evidenca e kreditit sipas degëve të ekonomisë
kredi e re
(për muajin) 

Teprica e kredisë 
gjithsej në fund
të periudhës*kodi i

industrisë
Degët e ekonomisë
 

    
1 Bizneset  -  - 
A. Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura   
B. peshkimi   
C. Industria nxjerrëse   
D. Industria përpunuese   
E. prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit dhe e ujit   
F. Ndërtimi   
G. Tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë   
h. hotelet dhe restorantet   
I. Transporti, magazinimi dhe telekomunikacioni   
J. Ndërmjetësimi monetar dhe financiar   
k. pasuritë e patundshme, dhënia me qira etj.   
L. Administrimi publik   
M. Arsimi   
N. Shëndeti dhe veprimtaritë sociale   
O. Shërbime kolektive, sociale dhe individuale   
p,q Të tjera   
    
2 Individët   
    
 Totali  -  - 

* duhet të jetë e barabartë me tepricën e kredisë raportuar në formularin 1 (pa zbritur 
provigjonet e krijuara dhe pa përfshirë interesat e përllogaritura)

FORMULARI 13

 Evidenca e kreditit sipas afatit të maturimit kredi e re (për muajin) Teprica e kredisë gjithsej në 
fund të periudhës*

    
 Teprica e kredisë gjithsej (bruto)  -  - 
   
 kredi me afat deri në 12 muaj   
 kredi me afat 1 - 5 vjet   
 kredi me afat mbi 5 vjet   

* duhet të jetë e barabartë me tepricën e kredisë raportuar në formularin 1 (pa zbritur 
provigjonet e krijuara dhe pa përfshirë interesat e përllogaritura)

FORMULARI 14

 
kodi

kREDIA SIpAS MONEDhëS DhE 
LLOJIT Të kOLATERALIT
(në mijë lekë)

kredi e kolateralizuar 
me pasuri të 
luajtshme

kredi e kolateralizuar 
me pasuri të 
paluajtshme

kredi e kolateralizuar 
me cash 

kredi e 
pakolateralizuar

1 Teprica e kredisë në total   
2 Teprica e kredisë në lekë   
3 Teprica e kredisë në valutë   
4 Teprica e kredisë me probleme në total   
5 Teprica e kredisë me probleme në lekë   
6 Teprica e kredisë me probleme në valutë   
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FORMULARI 15

kodi NUMRI I RREThEVE kU OpERON SUBJEkTI Numri
   
 Numri i rretheve në fillim të periudhës raportuese:  
   
 Rrethet e reja gjatë periudhes raportuese(+)  
   
 Numri i rretheve në fund të periudhës raportuese:  - 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 27, datë 14.04.2010

pëR 
MIRATIMIN E “pOLITIkëS OpERACIONALE Të MBIkëqYRJES” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe nenit 43, 
shkronja ”c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë dokumentin “politika operacionale e mbikëqyrjes” 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e 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.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi nr. 30 datë 
28.04.2004 i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “për 
dokumentin e politikës operative të mbikëqyrjes ”. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
    

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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pOLITIkA OpERACIONALE E MBIkëqYRJES

hYRJE

politika Operacionale e Mbikëqyrjes (pOM) është dokumenti i cili 
përcakton kriteret e një mbikëqyrjeje të vazhdueshme të orientuar sipas 
rrezikut. për rrjedhojë, kjo politikë do t’i adresohet subjekteve bankare 
(të cilave këtu e më poshtë në këtë dokument do t’u referohemi për 
thjeshtësi si banka). Megjithëkëtë, duke marrë në konsideratë specifikat 
e veprimtarisë financiare që ushtrojnë edhe institucionet e tjera financiare 
jobanka të licencuara nga Banka e Shqipërisë, kjo politikë në pjesë të 
caktuara të saj do të zbatohet edhe për këtë kategori. 

politika pohon parimet e orientimit të procesit mbikëqyrës të realizuar 
nga Banka e Shqipërisë, drejt rrezikut të veprimtarisë bankare. për 
këtë arsye, burimet dhe kapacitetet mbikëqyrëse do të drejtohen drejt 
monitorimit të subjekteve bankare që paraqesin rrezik më të lartë, duke 
realizuar në këtë mënyrë një përdorim sa më efektiv të tyre. 

Me këtë dokument janë përcaktuar gjithashtu ciklet e mbikëqyrjes, si 
dhe disa ngjarje të cilat minimalisht duhet të ndodhin gjatë tyre, për ta 
shndërruar funksionin mbikëqyrës në një proces të vazhdueshëm.

Dokumenti përmban edhe kritere lidhur me masat ndëshkimore që 
merr Banka e Shqipërisë gjatë procesit mbikëqyrës, duke synuar të rrisë 
transparencën rreth kushteve të përdorimit të tyre. 

Në pjesën e dytë të dokumentit jepen më në detaje elemente konkrete 
të procesit mbikëqyrës, si kuadri rregullativ dhe licencues, mbikëqyrja 
nga jashtë, mbikëqyrja në vend, strategjia e procesit mbikëqyrës dhe 
struktura e tij, baza elektronike e të dhënave etj..

Gjithashtu, dokumenti përmban edhe disa parime mbi të cilat 
ndërtohen linjat e komunikimit brenda departamentit ndërmjet njësive 
të tij, midis departamentit dhe njësive apo organeve të tjera të strukturës 
së Bankës së Shqipërisë, duke përfshirë edhe administratorët dhe 
këshillin Mbikëqyrës, si edhe komunikimin midis departamentit dhe 
institucioneve të tjera jashtë Bankës së Shqipërisë.

I. pARIME DhE ELEMENTE Të pROCESIT Të MBIkëqYRJES

A) pARIMET E MBIkëqYRJES

1. parimi i orientimit sipas profilit të rrezikut të bankës

ky parim konsiston në ndërtimin e procesit mbikëqyrës mbi bazën 
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e profilit të rrezikut të bankës, i cili lidhet kryesisht me madhësinë 
dhe me peshën e saj në sistem, si dhe me karakteristikat e rrezikut të 
veprimtarisë së saj. 

Elementet kryesore që lidhen me zbatimin e këtij parimi të rëndësishëm 
në procesin mbikëqyrës kanë të bëjnë me:

a. praninë e rreziqeve të ndryshme në veprimtarinë bankare dhe 
financiare.

b. Matjen dhe kontrollin e rreziqeve si një mjet efektiv për të zbuluar 
dhe identifikuar problemet potenciale në një fazë të hershme, si 
dhe rishikimin e vazhdueshëm të tyre.

c. Efektivitetin më të madh që u njihet propozimeve për marrjen 
e masave parandaluese kur zbulohen dobësi në procesin e 
administrimit të rreziqeve në një fazë të hershme, përkundrejt 
marrjes së masave korrektuese pasi ngjarja ka ndodhur.

d. Rritjen e eficiencës dhe optimizimin e përdorimit të burimeve 
mbikëqyrëse nëpërmjet një procesi planifikimi sipas 
prioriteteve.

e. Zhvillimin e modeleve dhe përcaktimin e treguesve sasiorë (si 
limite dhe orientues) si dhe integrimin e sistemit të kontrollit 
dhe të procedurave të administrimit të rreziqeve në procesin e 
vlerësimit të bankës. Në këtë kontekst duhet kuptuar se madhësia 
e kapitalit të një banke, si një instrument i rëndësishëm mbikëqyrës 
dhe rregullator, nuk është kusht i mjaftueshëm për vlerësimin e 
profilit të rrezikut nëse mungojnë vlerësimet për një sistem të 
përshtatshëm të kontrollit dhe për procedurat e administrimit të 
rreziqeve. 

f. Njohjen dhe kuptimin se përgjegjësia finale për një funksionim të 
shëndetshëm të bankave mbështetet mbi praktikat e shëndosha të 
drejtimit të tyre, veçanërisht në kushtet e kompleksitetit të rreziqeve 
bankare, dinamizmit të sektorit dhe rëndësisë sistemike të tij, si 
edhe të nivelit të levës financiare me të cilën bankat operojnë. 

2. parimi i vazhdueshmërisë

parimi shpreh konceptimin e mbikëqyrjes si një proces i cili synon 
monitorimin e bankës përgjatë gjithë ciklit të mbikëqyrjes, nëpërmjet 
instrumenteve mbikëqyrëse dhe vendosjes së një raporti të drejtë 
komunikimi dhe bashkëpunimi me bankën dhe me institucione të tjera 
që ndihmojnë në funksionin mbikëqyrës. 

3. parimi i konsolidimit

parimi shpreh se mbikëqyrja e një banke shtrihet edhe në aktivitetet 
ose personat e lidhur me bankën. Aty ku është e mbështetur ligjërisht, 
mbikëqyrja e konsoliduar zhvillohet në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi 
subjektet e lidhura ose nëpërmjet bashkëpunimit me institucione të 
tjera mbikëqyrëse. 
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4. parimi i verifikueshmërisë

parimi shpreh domosdoshmërinë për kryerjen e verifikimeve që 
sigurojnë se veprimtaria e bankës kryhet në mënyrë të shëndoshë 
nëpërmjet krijimit të një sistemi eficient të kontrollit të brendshëm, i cili 
ka në fokusin e tij edhe qeverisjen e shoqërive tregtare dhe administrimin 
e rreziqeve, si dhe kryhet në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullativ 
mbikëqyrës. Verifikimi realizohet nëpërmjet inspektimit të veprimtarisë 
së bankës dhe të transaksioneve që ajo ka kryer, nëpërmjet inspektimit 
të procedurave dhe të politikave të saj etj..

5. parimi i objektivitetit

parimi shpreh se mbikëqyrja bankare është një proces objektiv dhe i 
pavarur, i ndershëm dhe i paanshëm, i mbështetur në kuadrin legjislativ 
dhe rregullativ përkatës, dhe që synon promovimin e një ambienti që 
nxit konkurrencën e ndershme. 

Ndër të tjera, ky parim kërkon ruajtjen e një ekuilibri të nevojshëm 
ndërmjet përmirësimit të shkallës së njohjes për një institucion të 
caktuar dhe lëvizjes paralele (rotacionit) të punonjësve për të vlerësuar 
institucionin ose pjesë të tij, me qëllim rritjen e objektivitetit në procesin 
e një mbikëqyrjeje të vazhdueshme. 

6. parimi i përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare

parimi shpreh rëndësinë që procesi mbikëqyrës të konceptohet 
dhe të realizohet në përputhje me parimet bazë të komitetit të Bazelit 
për një mbikëqyrje efektive, si institucioni drejtues në përcaktimin e 
standardeve ndërkombëtare në fushën e mbikëqyrjes bankare, me 
direktivat përkatëse të Bashkimit Evropian, si dhe me standardet dhe 
praktikat më të mira ndërkombëtare.

B) pROFILI I RREZIkUT Të BANkAVE

përcaktimi i profilit të rrezikut të bankës, si dhe vlerësimi sasior dhe 
cilësor i aktivitetit të saj, realizohen nëpërmjet inspektimeve në vend 
dhe analizave nga jashtë. Fokusi kryesor i tyre janë: rreziku i kredisë, 
rreziku i tregut, rreziku i likuiditetit, rreziku operacional si edhe ai ligjor, 
të cilët shoqërojnë aspekte të ndryshme të aktivitetit të bankave. 

profili i rrezikut të një banke do të vlerësohet kryesisht në bazë të 
sistemit CAMELS1 që përditësohet me rezultatet e monitorimit të 
vazhdueshëm të rreziqeve të aktiviteteve bankare. përgjithësisht, cikli i 
mbikëqyrjes të një banke mund të ndryshojë pas një inspektimi të plotë 
në vend.

për qëllime të procesit të mbikëqyrjes, fokusi i burimeve dhe 
kapaciteteve mbikëqyrëse do të jetë më i madh në bankat, të cilat :
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A. janë të vlerësuara sipas sistemit CAMELS me 3, 4 apo 5.

B. të paktën njëra nga linjat kryesore të biznesit, veçanërisht rreziku 
i kredisë dhe i likuiditetit kanë renditje më të ulët sesa indeksi i 
përgjithshëm i vlerësuar sipas sistemit CAMELS në inspektimin 
e plotë, apo kanë pësuar përkeqësim të konsiderueshëm sipas 
vlerësimeve periodike dhe inspektimeve të shënjestruara.

C. me rëndësi sistemike, sipas përcaktimit në rregulloren e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, pavarësisht nga profili i tyre i 
rrezikut.

Gjatë periudhës midis dy inspektimeve të plota në vend, për vlerësimin 
e profilit të rrezikut do të shërbejë vlerësimi i menaxherit të portofolit sipas 
CAELS, i realizuar përmes dhe me mbështetjen e funksionit / procesit 
të analizës nga jashtë dhe/ose rezultati i inspektimeve të pjesshme / 
shënjestruara në vend, apo vlerësime të tjera sipas rrethanave.

Nëse nga këto analiza konfirmohet një ndryshim i profilit të rrezikut, 
atëherë mund të ndërmerren masat e mëposhtme me qëllim vlerësimin 
e profilit të rrezikut nga afër, si dhe parandalimin e përkeqësimit të 
situatës:

1) Inspektimi në vend në bankë, i plotë ose i pjesshëm, me objekt:

i) vlerësimin e elementeve të CAELS, duke u fokusuar kryesisht 
tek elementet të cilat kanë shkaktuar rënien e përgjithshme të 
renditjes, 

ii) vlerësimin e rrezikut dhe reagimin e organeve drejtuese 
(menaxhimit), si edhe përcaktimin e ndikimit që ka ndryshimi i 
këtij profili të rrezikut në gjendjen financiare të bankës.

2) kalimi automatik i bankës si subjekt i një cikli më intensiv 
mbikëqyrjeje, kur për arsye objektive inspektimi i plotë/pjesshëm 
në bankë është i pamundur të kryhet. kjo shoqërohet me afrimin 
në kohë të inspektimit të radhës.

për një përqasje të matur, përmirësimi i ciklit të mbikëqyrjes, mund të 
ndodhë vetëm pas një inspektimi në vend të bankës.

C) CIkLI I MBIkëqYRJES

Si rregull, me cikël të mbikëqyrjes do të kuptojmë periudhën 
maksimale ndërmjet dy inspektimeve të plota në vend pranë një banke, 
si edhe numrin minimal të ngjarjeve që duhet të ndodhin gjatë tij. 

Menaxherët e portofoleve mund të ndryshojnë ciklin e mbikëqyrjes 
në varësi të rezultateve të inspektimeve të plota në vend, monitorimit 
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të vazhdueshëm të aktivitetit të bankës, zbatimit të rekomandimeve të 
Bankës së Shqipërisë, si dhe zhvillimeve të sistemit bankar.

Bankat mund të jenë subjekt i ciklit të mbikëqyrjes “normal”, “të 
përforcuar”, “intensiv” apo “mbikëqyrje nga afër”. Në rastet e ciklit “të 
përforcuar”, “intensiv” dhe të “mbikëqyrjes nga afër”, nëse e gjykon të 
nevojshme, Banka e Shqipërisë përcakton detaje shtesë për mënyrën 
dhe kohën e raportimit të bankës për vlerësimin e progresit të saj lidhur 
me zbatimin e masave korrektuese. 

1-Cikli “normal” i mbikëqyrjes:

ky cikël zbatohet për bankat të cilat përgjithësisht kanë profil rreziku 
të vlerësuar “të ulët” (“CAMELS 1”) ose “të pranueshëm” (“CAMELS 2”) 
në ekzaminimin e fundit2.

Cikli “normal” i mbikëqyrjes karakterizohet nga elementet, si dhe të 
paktën nga ngjarjet vijuese:

1.a) periudhë maksimale prej 18 (tetëmbëdhjetë) muajsh ndërmjet 
dy inspektimeve të plota në vend3;

1.b) Raportim periodik mujor sipas kërkesave të sistemit të raportimit të 
unifikuar ose me periodicitet më të shpeshtë në rastet kur gjykohet e 
arsyeshme nga Departamenti i Mbikëqyrjes/Banka e Shqipërisë;

1.c) Vlerësim 3 (tre) mujor i gjendjes financiare të bankës dhe i profilit 
të rrezikut të saj sipas analizës CAELS dhe kryerje periodike e 
analizave që lidhen me sistemin e paralajmërimit të hershëm, të 
kryera nga funksioni / procesi i analizës nga jashtë;

1.d) Një inspektim i pjesshëm/shënjestruar ndërmjet dy inspektimeve 
të plota në vend i një linje biznesi/aktiviteti të veprimtarisë së 
bankës, mbështetur në vlerësimin e profilit të rrezikut të saj. ky 
inspektim kryhet si rrjedhojë e monitorimit të vazhdueshëm nga 
ana e menaxherit të portofolit, dhe/ose lidhur me verifikimin e 
plotësisë dhe cilësisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna në 
raportin e fundit të inspektimit në vend;

1.e) Dy takime me administratorët e lartë të bankës;
1.f) Informacion me shkrim pranë personave drejtues të Departamentit 

të Mbikëqyrjes, të paktën çdo 3 (tre) muaj (nëse ka zhvillime) lidhur 
me statusin e rekomandimeve të lëna nga Banka e Shqipërisë, 
gjatë inspektimit të plotë ose inspektimeve të pjesshme; 

1.g) Një takim ose shkëmbim korrespondence me përfaqësues të 
këshillit drejtues të bankës ose të mëmës, në rastin e degës së 
bankës së huaj, dhe/ose përfaqësues të asamblesë së aksionerëve 
të saj;

1.h) Një takim me auditorin e jashtëm të bankës;
1.i) Një takim ose një shkëmbim i zgjeruar i informacionit me 

autoritetin mbikëqyrës të vendit ku banka ka selinë qendrore në 
rastin e një dege të një banke të huaj apo filiali të saj, ose qenies 
pjesë e një grupi të huaj bankar/financiar.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

3� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

3� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3�

2-Cikli “i përforcuar” i mbikëqyrjes: 

ky cikël do të zbatohet për bankat të cilat përgjithësisht4 plotësojnë 
të paktën një nga kushtet e mëposhtme:

a)  kanë një profil rreziku të cilësuar “mesatar” (“CAMELS 3”) në 
ekzaminimin e fundit dhe/ose janë subjekt i germave “B” dhe 
“C” në seksionin “B” të këtij dokumenti;

ose

b) janë në vitin e parë të aktivitetit të tyre, pavarësisht nga profili i 
rrezikut.

Cikli “i përforcuar” i mbikëqyrjes karakterizohet nga elementet dhe 
ngjarjet minimale në vijim:

2.a) periudhë maksimale prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh ndërmjet dy 
inspektimeve të plota në vend;

2.b) Raportim periodik mujor sipas kërkesave të sistemit të raportimit 
të unifikuar ose me periodicitet më të shpeshtë në bazë të çdo 
raportimi tjetër të kërkuar nga Departamenti i Mbikëqyrjes/
Banka e Shqipërisë, në rastet kur gjykohet e arsyeshme;

2.c) Vlerësim çdo 3 (tre) muaj i gjendjes së bankës dhe i profilit të 
rrezikut të saj sipas analizës CAELS, si dhe kryerje periodike e 
analizave që lidhen me sistemin e paralajmërimit të hershëm, të 
kryera nga funksioni/procesi i mbikëqyrjes nga jashtë;

2.d) Dy inspektime të pjesshme/ të shënjestruara të një aktiviteti të 
caktuar të bankës, mbështetur në vlerësimin e profilit të rrezikut të 
saj, si rrjedhojë e monitorimit të vazhdueshëm të veprimtarisë së 
bankës nga menaxheri i portofolit, apo nga funksioni / procesi i 
mbikëqyrjes nga jashtë; dhe/ose lidhur me verifikimin e plotësisë 
dhe cilësisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna në raportin e 
fundit të inspektimit në vend;

2.e) Dy takime me administratorët e lartë të bankës, të cilat në këto 
kushte mund të shërbejnë minimalisht:

o për të mbledhur informacion shtesë dhe për të diskutuar mbi 
progresin e bankës në drejtim të reduktimit të rreziqeve ndaj të 
cilave ajo është ekspozuar,

o për të diskutuar mbi çdo çështje tjetër kritike për bankën, e cila 
nëse nuk adresohet në kohën dhe me efektivitetin e duhur, mund 
të sjellë përkeqësimin e mëtejshëm të situatës së saj, 

o për të vendosur mbi masat korrektuese që duhet të zbatojë 
banka,

o për të dhënë mesazhe të caktuara nga Banka e Shqipërisë për 
bankën ose për sistemin bankar në përgjithësi,

2.f) Informacion me shkrim pranë personave drejtues të 
Departamentit të Mbikëqyrjes, të paktën çdo 3 (tre) muaj (nëse 
ka zhvillime), lidhur me statusin e rekomandimeve të lëna nga 
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Banka e Shqipërisë gjatë inspektimit të plotë ose inspektimeve të 
pjesshme; 

2.g) Dy takime ose shkëmbim korrespondence me përfaqësues të 
këshillit drejtues të bankës ose të mëmës, në rastin e degës së 
bankës së huaj, dhe/ose të asamblesë së aksionerëve të saj;

2.h) Takime periodike me auditorin e jashtëm të bankës (nëse është 
objektivisht e mundur);

2.i) Një takim ose një shkëmbim i zgjeruar i informacionit, me 
autoritetin mbikëqyrës të vendit ku banka ka selinë qendrore, në 
rastin e një filiali ose dege të bankës së huaj;

 2.j) Informacion me shkrim nga ana e Departamentit të Mbikëqyrjes 
për administratorët e Bankës së Shqipërisë, pas përfundimit të 
inspektimit të plotë në vend dhe të paktën 3 (tre) herë në vit. 

2.k) Informacion me shkrim nga ana e Departamentit të Mbikëqyrjes 
për këshillin Mbikëqyrës të paktën 2 (dy) herë në vit.

 3-Cikli “intensiv” i mbikëqyrjes 

ky cikël do të zbatohet për bankat të cilat kanë profil rreziku të cilësuar 
“të konsiderueshëm” (“CAMELS 4” dhe/ose janë subjekt i germave “B” 
dhe “C” në seksionin “B” të këtij dokumenti).

Cikli “intensiv” i Mbikëqyrjes, si rregull, përmban elementet dhe 
ngjarjet minimale vijuese:

3.a) periudhë maksimale prej 6 (gjashtë) muajsh ndërmjet dy 
inspektimeve të plota në vend;

3.b) Raportim periodik mujor sipas kërkesave të sistemit të raportimit 
të unifikuar ose me periodicitet më të shpeshtë në bazë të çdo 
raportimi tjetër të kërkuar nga Departamenti i Mbikëqyrjes/
Banka e Shqipërisë, në rastet kur gjykohet e arsyeshme; 

3.c) Vlerësim çdo muaj i gjendjes së bankës dhe i profilit të rrezikut 
sipas analizës CAELS dhe/ose analizave periodike që lidhen me 
sistemin e paralajmërimit të hershëm, të kryera nga funksioni / 
procesi i mbikëqyrjes nga jashtë; 

3.d) Një inspektim i pjesshëm/shënjestruar i një aktiviteti të bankës, 
mbështetur në vlerësimin e profilit të rrezikut të saj si rrjedhojë 
e një monitorimi të vazhdueshëm të veprimtarisë së bankës 
nga menaxheri i portofolit apo funksioni/procesi i mbikëqyrjes 
nga jashtë. ky inspektim mund të kryhet dhe në lidhje me 
mjaftueshmërinë dhe cilësinë e zbatimit të rekomandimeve të 
lëna në raportin e fundit të inspektimit në vend, nëse gjykohet e 
arsyeshme; 

3.e)  Dy takime me administratorët e lartë të bankës të cilat në këto 
kushte mund të shërbejnë minimalisht:

o për të marrë informacion shtesë mbi vështirësitë që ndesh banka 
në drejtim të reduktimit të rreziqeve ndaj të cilave ajo është e 
ekspozuar,

o për të diskutuar mbi cilësinë e aktiveve të bankës,
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o për të diskutuar mbi aftësitë e organeve drejtuese për drejtimin e 
aktivitetit dhe masat që mendohet të merren lidhur me forcimin 
dhe me përmirësimin e cilësisë së drejtimit, të funksionit të 
kontrollit të brendshëm etj..

3.f) Informacion me shkrim një herë në muaj (nëse ka zhvillime), 
për personat drejtues të Departamentit të Mbikëqyrjes lidhur me 
statusin e rekomandimeve të lëna nga Banka e Shqipërisë gjatë 
inspektimeve të plota ose të pjesshme; 

3.g) Dy takime me përfaqësues të këshillit drejtues të bankës ose 
të bankës mëmë në rastin e degës së bankës së huaj, ose të 
asamblesë së aksionerëve të saj;

3.h) Takime periodike me auditorin e jashtëm të bankës (nëse është 
objektivisht e mundur);

3.i) Një takim ose një shkëmbim i zgjeruar i informacionit me 
autoritetin mbikëqyrës të vendit ku banka ka selinë qendrore, në 
rastin e një dege të një banke të huaj apo filiali të saj, ose pjesë 
e një grupi të huaj bankar/financiar;

3.j) Informacion me shkrim nga ana e Departamentit të Mbikëqyrjes 
për administratorët e Bankës së Shqipërisë dhe për këshillin 
Mbikëqyrës, sa herë që gjykohet e nevojshme por jo më pak se 
çdo 3 (tre) muaj.

4- Mbikëqyrja nga afër 

ky cikël mbikëqyrjeje do të zbatohet për bankat të cilat kanë profil 
rreziku “të lartë” (“CAMELS 5”).

përgjithësisht ndaj kësaj tipologjie bankash masat mbikëqyrëse 
janë përcaktuar në Ligjin për Bankat, megjithatë masat konkrete do të 
përcaktohen në varësi të rrethanave dhe rast pas rasti, për vetë natyrën 
e problematikës së bankës ose degës së bankës së huaj. këto masa 
mund të konkludojnë në vendosjen e bankës në kujdestari ose/dhe në 
likuidim. 

I. ELEMENTE Të pROCESIT MBIkëqYRëS

procesi i mbikëqyrjes së bankave individuale si dhe i sistemit bankar 
në Republikën e Shqipërisë kryhet nga Banka e Shqipërisë, e cila e 
përmbush këtë funksion kryesisht nëpërmjet Departamentit të saj të 
Mbikëqyrjes. Në rastin e degëve dhe/ose filialeve të bankave të huaja 
që operojnë në Republikën e Shqipërisë, procesi i mbikëqyrjes synohet të 
realizohet në bashkëpunim me autoritetin mbikëqyrës të vendit ku banka 
mëmë ka selinë e saj qendrore. I njëjti bashkëpunim ofrohet edhe për 
autoritetet mbikëqyrëse të vendit të huaj ku një bankë, me seli qendrore 
në Republikën e Shqipërisë ka degën(t) dhe ose filialin/et e saj. 

Në Departamentin e Mbikëqyrjes, të gjitha njësitë e strukturës 
organizative të tij funksionojnë si pjesë e një mekanizmi të vetëm, i 
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cili nëpërmjet shkëmbimit në kohën e duhur dhe në mënyrë të plotë të 
informacionit dhe të përfshirjes në vendimmarrje, nëpërmjet koordinimit 
të veprimeve të nevojshme dhe transparencës së tyre, bën të mundur 
kryerjen me sukses të procesit mbikëqyrës.

A) LICENCIMI 

procesi i mbikëqyrjes fillon me licencimin e subjekteve që kërkojnë të 
kryejnë veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë. 
Funksioni i licencimit ka si synim kryesor lejimin e futjes në sistemin 
bankar dhe financiar të atyre subjekteve që premtojnë të zbatojnë 
standardet më të mira të përgjegjshmërisë në drejtim, që realizojnë 
një veprimtari të ekuilibruar me rreziqe të miradministruara, që janë 
në gjendje të përballojnë dhe të zhvillohen në kushtet e konkurrencës 
së lirë që ofron një treg i hapur dhe i integruar në tregun financiar 
ndërkombëtar, që janë në gjendje të përballojnë me kapitale dhe 
likuiditete situatat e krizave, që mbështesin zhvillimin e ekonomisë së 
vendit dhe që, në mënyrë transparente, i ofrojnë publikut shërbime dhe 
produkte bankare cilësore dhe eficiente.

B) kUADRI RREGULLATIV MBIkëqYRëS

kuadri rregullativ mbikëqyrës mbështetet dhe hartohet në zbatim të 
ligjit “për Bankën e Shqipërisë”, të ligjit “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë” dhe të akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
kuadri rregullativ përshin tërësinë e rregullave të vendosura nga 
Banka e Shqipërisë për licencimin dhe mbikëqyrjen e bankave dhe/ose 
subjekteve të tjera financiare jobanka. 

Rregulloret e licencimit përcaktojnë kërkesat që duhet të plotësohen 
në momentin që një subjekt aplikon për të marrë licencë bankare dhe/
ose financiare, ndërsa rregulloret e mbikëqyrjes përcaktojnë rregullat e 
kujdesit që duhet të zbatohen nga subjekti përgjatë gjithë veprimtarisë 
së tij, me qëllim sigurimin e një veprimtarie financiare të qëndrueshme 
dhe të shëndetshme, mbrojtjen e stabilitetit të sistemit bankar dhe 
financiar, si dhe të interesave të depozituesve.

1.1 parimet e kuadrit rregullativ mbikëqyrës

kuadri rregullativ mbikëqyrës hartohet në mënyrë të tillë që të jetë:

a) i plotë dhe të përshtatet në vazhdimësi, sipas zhvillimeve të 
ndryshme në sistemin bankar e financiar brenda ose jashtë 
vendit, të nevojave të tregut, si dhe të nevojave për përmirësim 
të evidentuara nga vështirësitë dhe problematika e zbatimit në 
praktikë i tij; 

b) në përputhje me standardet për një mbikëqyrje bankare efektive 
të komitetit të Bazelit dhe me direktivat përkatëse evropiane 
për veprimtarinë e institucioneve të kreditit (bankave) dhe 
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institucioneve të tjera financiare;
c) në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira 

ndërkombëtare, për veprimtarinë/të bankare e financiare; 
d) i ndërtuar mbi bazën e një procesi të mjaftueshëm konsultimi 

paraprak dhe në vijimësi, ku shkëmbehen mendime në formë 
diskutimi ose me shkrim, brenda institucionit si dhe me përfaqësues 
të palëve të interesuara (banka, institucione financiare jobanka, 
zyra të këmbimit valutor, unione dhe shoqëri të kursim-kreditit 
etj.); 

e) i qartë dhe i kuptueshëm për subjektet që do ta zbatojnë dhe 
për grupet e tjera të interesuara që do ta konsultojnë, me qëllim 
shmangien e keqinterpretimeve dhe zbatimin efektiv të tij në 
praktikë.

1.2 Rishikimi

kuadri rregullativ mbikëqyrës do të rishikohet në rastet kur:

a) zbatimi i tij i plotë në praktikë është i pamundur për arsye 
objektive; 

b) kanë ndodhur ndryshime paralele në aktet e tjera ligjore dhe/
ose rregullative përkatëse; 

c) zhvillimet e sistemit apo të tregut diktojnë ndryshime të kërkesave 
ose normave rregullative;

d) rishikimi është në funksion të zbatimit të standardeve të reja në 
fushën e mbikëqyrjes bankare;

e) etj.. 
 
1.3 publikimi

Çdo ndryshim i miratuar në kuadrin rregullativ mbikëqyrës bëhet i 
njohur për departamentet e Bankës së Shqipërisë dhe subjektet e tjera të 
interesuara duke u publikuar, sipas procedurave dhe kërkesave ligjore 
përkatëse, në Buletinin Zyrtar dhe/ose në faqen zyrtare të internetit të 
Bankës së Shqipërisë, në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë 
etj..

Çdo ndryshim si më sipër, për efekt të publikimit në faqen zyrtare të 
internetit të Bankës së Shqipërisë, përkthehet edhe në gjuhën angleze.

C) METODOLOGJIA 

Funksioni i metodologjisë konsiston në përmirësimin e vazhdueshëm 
metodologjik dhe praktik të procesit mbikëqyrës në funksion të 
bashkërendimit të tij me standardet dhe praktikat më të mira 
ndërkombëtare. 

Fokusi kryesor ka të bëjë me zhvillimin metodologjik të kuadrit 
mbikëqyrës, sipas nevojave dhe kërkesave nga zyrat që monitorojnë 
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rreziqet kredi dhe jo-kredi si edhe sipas zhvillimeve të ndryshme në treg 
dhe nevojës për ndryshime apo përmirësim të kuadrit rregullator.

ky funksion ka një rol veçanërisht mbështetës për zhvillimin dhe 
implementimin në kuadrin rregullator të projekteve me impakt të 
rëndësishëm si Basel II etj.. Nga ana tjetër, funksioni i metodologjisë 
evidenton problemet që kërkojnë përgjigje dhe prekin më gjerë stabilitetin 
financiar të sistemit, në këtë aspekt merr rëndësi roli kërkimor dhe 
analizues, në bashkëpunim me Departamentin e Stabilitetit Financiar.

D) MBIkëqYRJA NGA JAShTë5

Mbikëqyrja nga jashtë ka si qëllim të monitorojë në mënyrë dinamike 
dhe nëpërmjet një procesi proaktiv gjendjen financiare të çdo banke, të 
grupeve bankare/financiare, si edhe të sistemit bankar në tërësi, duke 
identifikuar problemet ekzistuese dhe të së ardhmes, si dhe të shërbejë 
si një sistem i paralajmërimit të hershëm.

Mbikëqyrja nga jashtë do të kryhet nga punonjësit e Departamentit të 
Mbikëqyrjes, sipas përcaktimeve të rregullores së departamentit. 

puna për inspektimin nga jashtë të bankave mbështetet në raportet 
financiare sipas një formati standard (Sistemi Raportues i Unifikuar), 
si dhe burime të tjera informacioni të Bankës së Shqipërisë6, të cilat 
mundësojnë identifikimin në kohë dhe sa më të shpejtë të zhvillimeve të 
padëshiruara në treguesit e bankës.

Sistemi i raportimit të unifikuar dërgohet nga bankat pranë Bankës 
së Shqipërisë sipas një plani raportimi kohor të përcaktuar në aktet 
rregullative të Bankës së Shqipërisë, duke ofruar të dhëna mbi 
likuiditetin, mjaftueshmërinë e kapitalit, rrezikun e kredisë, cilësinë e 
aktiveve, përqendrimin dhe ekspozimet e mëdha, rrezikun e tregut, të 
ardhurat dhe përfitueshmëria, si edhe strukturën e bilancit. 

këta tregues analizohen dhe krahasohen me prirjet e tyre historike, si 
dhe me performancën ndaj grupeve bankare/financiare dhe sistemit në 
tërësi. Në bazë të këtyre analizave identifikohen problemet ekzistuese, 
duke kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në përcaktimin e prioriteteve 
dhe përdorimin efektiv të burimeve mbikëqyrëse në fushat dhe aktivitetet 
me rrezik më të madh. 

Sipas parashikimeve të kuadrit ligjor dhe rregullativ dhe mbështetur 
në iniciativën e njësive që kryejnë ekzaminimin e aktivitetit të bankës, 
Departamenti i Mbikëqyrjes në situata të jashtëzakonshme, mund të 
kërkojë që banka të caktuara dhe me zhvillime negative në profilin e 
rrezikut të raportojnë të dhëna shtesë ose me periodicitet më të shpeshtë, 
krahas raportimit të detyrueshëm në kushte normale. kërkesat shtesë 
për raportim do të synojnë të sigurojnë informacion të nevojshëm dhe 
të vazhdueshëm për zhvillimet në tregues të ndryshëm të bankës që janë 
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subjekt i masave korrektuese, si edhe do të shërbejnë si kriter vlerësues 
i progresit të bankës dhe të administratorëve të saj për zgjidhjen e 
problemeve dhe zbatimin e rekomandimeve. 

Analiza nga jashtë është instrumenti kryesor, nëpërmjet të cilit 
mbikëqyren bankat në periudhën ndërmjet dy inspektimeve në vend. 
Nëpërmjet këtyre analizave synohet të:

I. identifikohen në kohë ndryshimet në treguesit e një banke, si 
edhe prirja e tyre;

II. verifikohen në kohë ndryshimet në treguesit që kanë qenë subjekt 
i veprimeve korrektuese dhe gjykohet mbi aftësinë e bankës për 
të adresuar problemet;

III. nxirren konkluzione mbi ecurinë e bankave të veçanta, në lidhje 
me ekspozimin e tyre ndaj rreziqeve të ndryshme si dhe gjykohet 
mbi profilin e rrezikut të gjithë sistemit, veçanërisht për rrezikun 
e kredisë, të tregut dhe likuiditetit;

IV. ofrohet një burim informacioni i cili mund të përdoret nga 
Departamenti i Mbikëqyrjes, departamente të tjera të interesuara, 
si edhe nga administratorët e bankës me qëllim njohjen e 
gjendjes reale të bankave të veçanta dhe të sistemit bankar në 
përgjithësi dhe sipas nevojës, të reagimit në një kohë sa më të 
shpejtë.

Nga ana tjetër, mbikëqyrja nga jashtë kujdeset që të dhënat që vijnë 
nëpërmjet sistemit raportues nga ana e bankave:

• të kenë kuptim dhe të përfaqësojnë në mënyrë të qenësishme 
dhe të saktë aktivitetin e tyre;

• të jenë të plota dhe në përputhje me standardet më të mira 
në këtë drejtim, duke gjeneruar propozimet për ndryshime nëse 
praktika dhe standardet më të mira e kërkojnë një gjë të tillë;

• të shërbejnë për evidentimin në mënyrë periodike të ecurisë 
së treguesve të aktivitetit të bankës dhe të elementeve që janë 
subjekt i drejtpërdrejtë i kuadrit rregullativ;

• të ofrojnë informacionin e nevojshëm, sipas rastit të agreguar 
ose të detajuar, mbi bazën e të cilit mund të ndërtohen analiza 
ose studime të cilat të përfshijnë çdo element të aktivitetit të 
bankës.

Në përfundim të funksionit/procesit të analizës nga jashtë do 
të shpërndahen rezultatet përkatëse për të gjithë Departamentin e 
Mbikëqyrjes, duke tërhequr vëmendjen për tregues të cilët:

 
• shfaqin një sjellje të panatyrshme; 
• kanë formuar një prirje negative, e cila mund të çojë në shkeljen 

e kufijve të përcaktuar për këta tregues në kuadrin rregullator;
• përfaqësojnë tregues të cilët kanë qenë subjekt i rekomandimeve 

për përmirësim nga Banka e Shqipërisë, për të cilët kërkohet 
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ndjekje e vazhdueshme;
• kanë shkelur kufijtë e përcaktuar në kuadrin rregullator;
• tërheqin vëmendjen për arsye të tjera.

produktet e funksionit/procesit të mbikëqyrjes nga jashtë:

për ndjekjen nga afër dhe rritjen e eficiencës së analizave të gjendjes 
financiare, mbikëqyrja nga jashtë duhet konceptuar me orientim nga 
specializimi, që do të thotë se çdo kategori rreziku analizohet nga një 
grup mbikëqyrësish të caktuar. ky grup mbikëqyrësish analizon në 
vijueshmëri një grup të përcaktuar bankar/financiar dhe merr pjesë në 
procesin e inspektimeve në vend për bankën/ filialin dhe/ose degën e 
bankës të huaj, apo grupin bankar/financiar që i është ngarkuar. 

Analizat e mbikëqyrjes nga jashtë, të konceptuara sipas paragrafit 
të mësipërm, dokumentohen dhe shërbejnë për një vlerësim të 
përgjithshëm të profilit të rrezikut për bankat nga menaxheri i portofolit 
me qëllim sigurimin e vijueshmërinë së procesit mbikëqyrës. 

Analizat e kryera nëpërmjet funksionit të mbikëqyrjes nga jashtë, 
duhet të përmbajnë të paktën këto aspekte:

1. Raport mbi tendencat kryesore dhe problematikën e bankave / 
grupeve bankare ose financiare dhe sistemit bankar.

 periodiciteti (Mujor)

ky raport është një instrument i rëndësishëm që përdoret për të 
monitoruar dhe analizuar bankat, me një vlerësim përgjithësues për 
sistemin bankar. Raporti është një analizë e gjerë e treguesve të bilancit, 
pasqyrës së të ardhurave e të shpenzimeve, dhe të dhënave të tjera 
periodike. Ai pasqyron gjithashtu edhe shkeljet në zbatimin e kërkesave 
të kuadrit rregullator të mbikëqyrjes.

2. Analiza e Sistemit të paralajmërimit të hershëm për çdo bankë.
 periodiciteti 3 (tre)-mujor.

kjo analizë përfaqëson një sistem klasifikimi të unifikuar treguesish 
sasiorë dhe cilësorë, si edhe një grup raportesh dhe koeficientësh që 
shërbejnë për të identifikuar mundësitë për tejkalimin e normave të 
mbikëqyrjes, ose masën e ekspozimit ndaj ndonjë rreziku specifik. për 
çdo tregues përcaktohen kufijtë brenda të cilëve është normal ndryshimi 
i tyre. Sistemi i paralajmërimit të hershëm identifikon problematikën e 
çdo banke. Shmangiet nga kufijtë normalë të treguesve të monitoruar, 
mund të kërkojnë kryerjen e inspektimeve të shënjestruara, mund të 
nxisin ndryshime në veprimet e mëparshme korrigjuese ose në strategjinë 
e mbikëqyrjes. 

3. Analiza për secilën bankë sipas CAELS.
 periodiciteti 3(tre)-mujore
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kjo analizë është një sistem vlerësimi sipas disa treguesve të unifikuar 
me treguesit që përdoren në raportet e inspektimit në vend. Ajo shërben 
për të evidentuar nëse një bankë ka ndryshim apo jo në profilin e 
rrezikut të saj të përcaktuar në inspektimin e plotë në vend ose në 
analizën e një tremujori më parë. 

4. Analiza e gjendjes financiare të sistemit bankar,
 periodiciteti 3(tre)-mujore

kjo analizë shërben për të dhënë një vlerësim të çdo banke sipas 
profilit të rrezikut, dhe për rrjedhojë të situatës së përgjithshme të 
sistemit bankar. Ajo shërben për të identifikuar zhvillimet pozitive dhe 
negative në sistem si edhe për të dhënë një parashikim afatshkurtër të 
zhvillimeve në të ardhmen. këto analiza mbështeten në përdorimin e 
treguesve kryesorë dhe analizës së tendencës për sistemin bankar në 
tërësi apo për grupe të veçanta bankare/financiare. për këtë analizë 
përdoren elementet e klasifikimit CAELS, të vlerësuara për të gjithë 
sistemin bankar dhe për një grup të caktuar bankar/financiar.

E) MBIkëqYRJA Në VEND7

Mbikëqyrja në vend është pjesë e procesit të mbikëqyrjes që realizohet 
nëpërmjet inspektimit/verifikimit në vend të situatës së aktivitetit të 
bankës. Ajo ka për qëllim vlerësimin e situatës së përgjithshme dhe 
rreziqeve të veçanta të bankës nëpërmjet vlerësimit të aktiviteteve të saj. 
ky proces plotëson, qartëson dhe konsolidon informacionin e siguruar 
nëpërmjet analizës nga jashtë.

Inspektimi në vend realizohet nga njësitë përkatëse të inspektimit në 
strukturën e Departamentit të Mbikëqyrjes. 

E.1) Llojet e inspektimeve

a) Inspektimi i plotë shtrihet në të gjithë aktivitetin e bankës dhe të 
personave të lidhur me të. Në këtë inspektim përdoren të gjitha 
metodat e inspektimit të nevojshme për të arritur në vlerësimin e 
përbërësve të sistemit të vlerësimit dhe në përcaktimin e profilit 
të rrezikut për bankën, si për shembull: të cilësisë së matjes, 
administrimit dhe reduktimit të rreziqeve, sistemit të kontrollit të 
brendshëm, mbulimit të këtij sistemi me personelin e duhur, dhe 
politikat e procedurat e lidhura me funksionimin e tij, punën e 
kryer për respektimin e strukturave e politikave, etj.

b) Inspektimi i pjesshëm/shënjestruar është çdo lloj inspektimi 
i cili shtrihet në një ose më shumë drejtime të aktivitetit të 
bankës. Inspektimi i pjesshëm/shënjestruar zhvillohet kryesisht 
në drejtimet që kanë lidhje me rreziqet specifike të identifikuara 
nëpërmjet funksionit / procesit të mbikëqyrjes nga jashtë, në 
kontaktet me organet drejtuese të bankës, në raportimet mbi 
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zbatimin e rekomandimeve, në kontrollin e pasqyrave financiare 
të bankës dhe/ose të personave të lidhur me të, në bashkëpunim 
me departamente të tjera të Bankës së Shqipërisë, si dhe mbi 
të dhënat e marra nga burime të ndryshme të ligjshme të 
informacionit. 

 ky lloj inspektimi është i kufizuar në kohë dhe në procedura. 

E.2) procesi i inspektimit

Menaxherët e portofolit mbështetur në vlerësimin e përgjithshëm të 
portofolit të riskut për bankat dhe strategjisë së mbikëqyrjes të secilës 
bankë, hartojnë planin e inspektimeve të bankave. 

procesi i inspektimit në vend, pavarësisht nga forma e tij, kalon në 
këto faza:

a) identifikimi i nevojës për inspektim,
b) caktimi i grupit të inspektimit,
c) ndarja e detyrave në grupin e inspektimit,
d) hartimi dhe dërgimi në bankë i planit të punës për inspektim,
e) hartimi i raportit të paraekzaminimit,
f) takimi prezantues me drejtuesit e bankës,
g) kryerja e inspektimit,
h) përgatitja e raportit të inspektimit, nxjerrja e konkluzioneve,
i) prezantimi i konkluzioneve të inspektimit në bankë dhe dërgimi i 

raportit të inspektimit,
j) dërgimi i planit të masave nga ana e bankës,
k) kthimi i përgjigjes ndaj planit të masave të bankës, 
l) ndjekja e zbatimit të tyre. 

a) Identifikimi i nevojës për inspektim përcaktohet kryesisht nga 
menaxherët e portofoleve sipas bankave që kanë në ngarkim, 
duke specifikuar qartë objektin për të cilin kërkohet inspektimi. 

Identifikimi i nevojës për inspektim është një proces, i cili përcaktohet 
nga elementet e mëposhtme:

i. Strategjia e mbikëqyrjes së bankës, e cila në vija të përgjithshme 
përcakton vlerësimin e përgjithshëm të bankës dhe shkallën e 
ekspozimit ndaj rreziqeve;

ii.  Rrezikut apo rreziqeve të konstatuara dhe vlerësimit nëse ato 
mund të përbëjnë shqetësim mbikëqyrës për shkak të natyrës së 
tyre dhe/ose aftësisë së bankës për t’i menaxhuar ato. Rreziqet 
mund të konstatohen nëpërmjet funksionit/procesit të analizës 
nga jashtë, nga zhvillime të caktuara ekonomike në vend, nga 
sinjalizime të departamenteve të tjera në Bankën e Shqipërisë 
dhe nga burime të tjera informacioni.

b) Caktimi i grupit të inspektimit bëhet duke u bazuar kryesisht në 
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objektin e inspektimit, si dhe në ndarjen e përgjegjësive ndërmjet 
njësive organizative të Departamentit të Mbikëqyrjes. 

përbërja e grupit të inspektimit (në përbërje apo në numër), mund të 
ndryshojë në varësi të objektit të inspektimit dhe rëndësisë së tij.

Në çdo inspektim në vend marrin pjesë të paktën dy inspektorë. 
Menaxheri i portofolit, i cili ka në ngarkim bankën e cila do të 
inspektohet, si rregull, duhet të jetë përgjegjës i grupit të inspektimit. Në 
rast se ai nuk merr pjesë në grupin e inspektimit, atëherë nga drejtuesit 
e departamentit përcaktohet inspektor përgjegjës një anëtar tjetër 
i grupit të inspektimit. ky emërim kryhet duke marrë në konsideratë 
eksperiencën e tij dhe objektin e inspektimit, në përputhje me ndarjen 
funksionale të detyrave ndërmjet njësive organizative të departamentit.

Në përcaktimin e përbërjes së grupit të inspektimit mbahen në 
konsideratë këto kritere:

• respektimi i parimit të objektivitetit, nënkupton se përzgjedhja e 
anëtarëve të grupit të inspektimit bëhet në mënyrë të tillë që të 
shmanget ngarkimi i të njëjtit funksion ose detyrë inspektimi të 
njëjtit inspektor për dy ekzaminime radhazi.

• shmangia e konfliktit të interesit, nënkupton se në përzgjedhjen 
e anëtarëve të grupit të inspektimit bëhet kujdes që të mos 
caktohen inspektorë, të cilët kanë një konflikt interesi me bankën 
që inspektohet, me qëllim moscënimin e procesit të inspektimit. 
Çdo inspektor që ka konflikt interesi me një bankë që do të 
inspektohet, duhet ta deklarojë këtë gjë me shkrim përpara 
inspektimit dhe t’ia paraqesë drejtuesve të departamentit.

Në varësi të mbështetjes nga kuadri rregullativ dhe të objektit të 
inspektimit, grupit të inspektimit mund t’i bashkohen edhe specialistë të 
departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë, me qëllim monitorimin 
nga afër të proceseve të caktuara të bankës. 

c) Ndarja e detyrave brenda grupit të inspektimit bëhet nga 
inspektori përgjegjës në përputhje me objektin e inspektimit me 
detyrat funksionale të anëtarëve të grupit të inspektimit dhe me 
eksperiencën e tyre. 

d) hartimi dhe dërgimi në bankë i planit të punës për inspektim.

pas përfundimit të raportit të paraekzaminimit, inspektori përgjegjës 
harton planin e punës për inspektimin, i cili i dërgohet zyrtarisht bankës 
që do të inspektohet.

plani i punës përmban të paktën elementet e mëposhtme:

• llojin e inspektimit, të plotë ose të pjesshëm,
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• objektin e inspektimit të përcaktuar në mënyrë të qartë,
• anëtarët e grupit të inspektimit. kur është e nevojshme mund të 

përcaktohet edhe ndarja e detyrave përkatëse,
• periudhën kohore për të cilën do të inspektohet veprimtaria e 

bankës,
• datat e kryerjes së inspektimit, 
• dokumentacioni i kërkuar. 

Në planin e punës përcaktohet qartë se inspektimi mund të dalë përtej 
objektit dhe periudhës kohore së cilës i referohet, nëse do të gjykohet e 
arsyeshme nga grupi i inspektimit. Në një rast të tillë do të ketë shtyrje 
të periudhës për të cilën kërkohet dokumentacioni në bankë.

Si rregull, midis datës së dërgimit të planit të punës dhe fillimit të 
inspektimit lejohet një periudhë kohore minimale prej 10 (dhjetë) ditësh 
pune, megjithatë përjashtime nga ky rregull mund të ketë në rastet e 
inspektimeve të pjesshme/shënjestruara, tematike etj..

Nëse banka kërkon me argumente shtyrje të afatit për fillimin e 
inspektimit, Banka e Shqipërisë mund ta pranojë këtë kërkesë nëse 
argumentet konsiderohen të mjaftueshme/pranueshme.

e) hartimi i raportit të paraekzaminimit mbështetet kryesisht në 
informacionin që disponojnë menaxherët e portofoleve, zyrat 
përkatëse të inspektimit sipas llojit të rreziqeve dhe Zyra e 
Metodologjisë dhe Analizës. 

procesi i parainspektimit konsiderohet me rëndësi të veçantë dhe 
konsiston në:

1) konsultimin me strategjinë e mbikëqyrjes së bankës, si përcaktuese 
e vlerësimit të përgjithshëm të saj, në përputhje me ekzaminimet 
e fundit dhe e përditësuar në mënyrë periodike me zhvillimet më 
të fundit,

2) konsultimin me Bazën e të Dhënave të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, 

3) shqyrtimin e informacionit të marrë nga regjistri i kredive në 
mënyrë periodike dhe atë më të fundit lidhur me statusin e 
portofolit të kredisë.

Informacioni i mbledhur shërben për hartimin e raportit të 
paraekzaminimit sipas formatit standard nga grupi i inspektimit. ky 
raport do të përcaktojë edhe fushat kryesore të aktivitetit të bankës ndaj 
të cilave do të kushtohet kujdes i veçantë gjatë inspektimit. 

Raporti i hartuar paraqitet tek drejtuesit e departamentit. këta të 
fundit mund të organizojnë një takim me grupin e inspektimit për të 
dhënë orientime të veçanta mbi natyrën e inspektimit dhe prioritetet e 
përzgjedhura. 
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f) Takimi prezantues me drejtuesit e bankës organizohet pas 
dërgimit të planit të punës dhe përpara fillimit të inspektimit. 

Në takim marrin pjesë menaxheri i portofolit, inspektori përgjegjës (në 
rastin kur menaxheri i portofolit nuk është pjesë e grupit të inspektimit) 
dhe një ose disa prej anëtarëve të grupit të inspektimit. 

Takimi është i natyrës prezantuese dhe ka për qëllim:

• prezantimin e objektit të inspektimit dhe të grupit të inspektimit,
• përcaktimin e mënyrës së kontaktimit dhe marrjes së informacionit 

nga strukturat përkatëse të bankës,
• përcaktimin e vendit të punës të grupit të inspektimit në bankë 

dhe të logjistikës në dispozicion të tij.

g) kryerja e inspektimit

Inspektori përgjegjës përfaqëson grupin e inspektimit në komunikimin 
me drejtuesit e bankës. 

Anëtarët e grupit të inspektimit, nëse e gjykojnë të nevojshme për 
mbledhjen e informacionit si dhe për të sqaruar më në detaje çështje 
të ndryshme, krahas personit të kontaktit të përcaktuar nga banka, 
vendosin raporte të drejtpërdrejta komunikimi edhe me personelin e 
bankës i cili është përgjegjës për aktivitetet që inspektohen. Në rastet 
e mungesës së një sjelljeje korrekte nga ana e personelit të bankës, 
këto evidentohen nga anëtarët e grupit të inspektimit pranë inspektorit 
përgjegjës dhe i bëhen të ditura drejtuesve të bankës në një kohë sa më 
të shpejtë gjatë inspektimit.

Në çdo rast, inspektorët kujdesen që të respektojnë kërkesat e 
kodit të Etikës për një komunikim normal, të evitojnë përcaktimet për 
cilësinë e punës së personelit, si edhe të ruajnë konfidencialitetin e 
të dhënave. Grupi i inspektimit respekton procedurat e punës dhe 
rregullat e vendosura nga banka në drejtim të qëndrimit dhe të lëvizjes 
në bankë.

Gjatë kryerjes së inspektimit, grupi i inspektimit shfrytëzon në mënyrë 
të plotë kohën e punës në bankë dhe si rregull, respekton kohën e 
planifikuar të inspektimit. Nëse e gjykon të nevojshme, inspektori 
përgjegjës kërkon pranë drejtuesve të Departamentit të Mbikëqyrjes 
zgjatjen e kohës së inspektimit, duke dhënë arsyet përkatëse. për 
vendimin mbi shtyrjen e kohëzgjatjes së inspektimit njoftohen edhe 
drejtuesit e bankës që është duke u inspektuar.

Grupi i inspektimit mbledh të gjithë informacionin e nevojshëm 
dhe realizon dokumentimin e tij nëpërmjet fletëve të punës, të cilat 
dokumentojnë punën e kryer, mbështesin dhe vërtetojnë komentet në 
raportin e inspektimit. Dosjet e fletëve të punës të çdo inspektimi do 
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të ruhen për të mundësuar shfrytëzimin e tyre për materiale të tjera në 
Departamentin e Mbikëqyrjes. Fletët e punës ruhen për një afat prej 5 
(pesë) vjetësh.

Gjatë gjithë inspektimit, ekziston komunikim i rregullt ndërmjet 
anëtarëve të grupit të inspektimit dhe Departamentit të Mbikëqyrjes, 
me qëllim ndjekjen e të gjithë procesit gjatë kohës së kryerjes së tij dhe 
informimin dypalësh mbi zhvillime të rëndësishme.

Në momentin e përfundimit të inspektimit në vend, inspektori 
përgjegjës dhe grupi i inspektimit realizojnë një takim përmbyllës 
nëpërmjet të cilit njohin drejtuesit e bankës së inspektuar me problemet 
kryesore të konstatuara nga grupi i inspektimit. pavarësisht prezantimit 
të situatës nga ana e grupit të inspektimit, konkluzionet dhe vlerësimi 
përfundimtar i situatës së bankës nxirret pas diskutimit me drejtuesit e 
Departamentit të Mbikëqyrjes.

h) përgatitja e raportit të inspektimit, nxjerrja e konkluzioneve është 
faza pasuese që fillon me kthimin e grupit të inspektimit në Bankën 
e Shqipërisë. Raporti realizohet deri në 15 (pesëmbëdhjetë) ditë 
pune pas përfundimit të inspektimit. 

për nxjerrjen e konkluzioneve, grupi i inspektimit diskuton me njësitë 
organizative të Departamentit të Mbikëqyrjes ose departamente të tjera 
në Bankën e Shqipërisë për çështje që kanë lidhje me punën e tyre. 
Nëse gjykohet e nevojshme, grupi i inspektimit me miratim të Drejtorit 
të Departamentit, vendos kontakte dhe shkëmben informacion edhe 
me grupe të tjera interesi si auditori i jashtëm i bankës së inspektuar, 
autoritete të tjera mbikëqyrëse brenda dhe jashtë vendit etj..

 
Çdo anëtar i grupit të inspektimit harton pjesën e raportit sipas 

detyrave të ngarkuara për inspektim. Inspektori përgjegjës mbledh 
pjesët e raportit të hartuara nga secili anëtar i grupit të inspektimit dhe 
pasi konsultohet me secilin prej tyre, harton raportin përfundimtar duke 
nxjerrë edhe konkluzionet përkatëse.

Grupi i inspektimit, së bashku me menaxherin e portofolit, prezanton 
raportin tek drejtuesit e Departamentit dhe diskuton konkluzionet e 
arritura në përputhje me skemën e vijueshmërisë së punës të miratuar 
për këtë qëllim. 

i) prezantimi i konkluzioneve të inspektimit në bankë dhe dërgimi i 
raportit të inspektimit 

pas hartimit të raportit përfundimtar të inspektimit, inspektori 
përgjegjës dhe një ose disa anëtarë të grupit të inspektimit organizojnë 
një takim zyrtar me administratorët e lartë të bankës ku prezantohen 
konkluzionet e arritura dhe rekomandimet kryesore të inspektimit. Në 
varësi të shqetësimeve mbikëqyrëse të konstatuara gjatë ekzaminimit 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 3

prill 2010

vëllimi 12
numër 3
prill 2010

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

dhe/ose madhësisë së bankës, në takim marrin pjesë edhe drejtues të 
Departamentit të Mbikëqyrjes. Në raste të jashtëzakonshme, këto takime 
mund të drejtohen edhe nga administratorët e Bankës së Shqipërisë.

Në rast të ndryshimeve materiale ndërmjet konkluzioneve të 
inspektimit dhe zhvillimeve të mëvonshme në bankë, grupi i inspektimit, 
pas konsultimit me drejtuesit e departamentit, i merr ato në konsideratë 
dhe bën pasqyrimin e duhur në raportin e inspektimit. Ndryshimet e 
konkluzioneve shoqërohen edhe me dokumentacionin përkatës, i cili i 
bashkëngjitet fletëve të punës.

Raporti firmoset sipas përgjegjësive të përcaktuara në aktet e brendshme 
të Bankës së Shqipërisë. Raporti shoqërohet nga një letër përcjellëse, 
të nënshkruar nga drejtori i Departamentit të Mbikëqyrjes, në të cilën 
adresohen shqetësimet kryesore mbikëqyrëse. Në raste të situatave të 
një rreziku të lartë ose në rast të masave administrative, letra përcjellëse 
mund të nënshkruhet edhe nga administratorët e Bankës së Shqipërisë. 

periudha që nga përfundimi i ekzaminimit deri në dorëzimin e raportit 
përfundimtar të inspektimit nuk duhet të jetë më shumë se 25 (njëzetë 
e pesë) ditë pune. 

Të gjitha materialet që lidhen me inspektimin e kryer, i dorëzohen 
menaxherit të portofolit që ka bankën në përgjegjësinë e tij, i cili realizon 
hedhjen e tyre në Bazën Elektronike të të Dhënave dhe ngarkohet me 
ruajtjen e të gjithë dokumentacionit (ose arkivimin e tij). 

Raporti i inspektimit është një dokument konfidencial, i cili do të 
ruhet brenda Departamentit të Mbikëqyrjes dhe në përputhje me aktet 
nënligjore të Bankës së Shqipërisë për “sekret bankar”. 

j) Dërgimi i planit të masave nga ana e bankës 

plani i masave është dokumenti që dërgon banka e inspektuar në 
Bankën e Shqipërisë pas mbërritjes së raportit të inspektimit. Ai përmban 
qëndrimin e përgjithshëm të bankës mbi konkluzionet e inspektimit të 
kryer, masat që do të merren për adresimin e shqetësimeve mbikëqyrëse 
si dhe zbatimin e rekomandimeve së bashku me afatet përkatëse. 

Bankës i lihet një periudhë kohe prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, 
pas mbërritjes së raportit të inspektimit, për dorëzimin e planit të masave 
në Bankën e Shqipërisë. Nëse ky reagim i bankës nuk vjen brenda kohës 
së përcaktuar dhe kjo vonesë nuk justifikohet paraprakisht nga ana e 
bankës, rekomandimet dhe afatet e dërguara në raport konsiderohen 
përfundimtare.

Nëse banka kërkon me argumente shtyrje të afatit për dërgimin e 
planit të masave, Banka e Shqipërisë pranon këtë shtyrje që në çdo rast 
nuk duhet të jetë më shumë se 30 (tridhjetë) ditë pune nga dorëzimi i 
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raportit të inspektimit. Nëse arsyetimi i bankës për shtyrjen e afatit të 
reagimit konsiderohet i pamjaftueshëm dhe jobindës, banka njoftohet 
që në fuqi mbeten konkluzionet e inspektimit dhe rekomandimet e lëna 
sipas afateve të përcaktuara në raport. 

k) përgjigjja ndaj planit të masave përgatitet nga menaxheri i 
portofolit, në bashkëpunim me inspektorin përgjegjës (kur 
menaxheri i portofolit nuk është pjesë e grupit) si edhe anëtarët e 
grupit të inspektimit. përgjigjja përmban qëndrimin përfundimtar 
të Bankës së Shqipërisë mbi konkluzionet e inspektimit dhe mbi 
afatet e rekomandimeve. përgjigjja miratohet dhe firmoset nga 
drejtori i Departamentit të Mbikëqyrjes. Në rast se vlerësohet 
se qëndrimi i bankës mbi konkluzionet e inspektimit dhe 
rekomandimet e lëna është i plotë dhe në përputhje me frymën e 
raportit, mund të vendoset që bankës të mos i kthehet përgjigje 
duke lënë në fuqi përfundimet e raportit të inspektimit.

l) Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve bëhet nga menaxherët e 
portofoleve. 

për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve, ata kanë për detyrë që 
të jenë në kontakt të vazhdueshëm me bankën për njohjen e statusit të 
rekomandimeve.

F) MASAT MBIkëqYRëSE

Me qëllim sigurimin e një veprimtarie të sigurtë dhe të qëndrueshme, 
Banka e Shqipërisë, në kuadër të mbikëqyrjes së subjekteve të 
licencuara dhe mbikëqyrura prej saj, mund të vendosë një sërë masash 
mbikëqyrëse të përcaktuara në ligjin “për bankat”.

Në varësi të llojit dhe rëndësisë së konstatimeve për bankën dhe 
sistemin në përgjithësi, të cilat evidentohen gjatë procesit të mbikëqyrjes, 
duke u mbështetur dhe në një bazë të qartë ligjore, Banka e Shqipërisë 
ka të drejtë:

- të paralajmërojë përfaqësuesit e bankës për mosrespektimin e 
standardeve të kërkuara në lidhje me veprimtarinë e bankës,

- të urdhërojë ndërprerjen e veprimeve të caktuara të cilat janë në 
kundravajtje,

- të vendosë sanksione të ndryshme duke filluar nga gjobat deri 
në largimin nga puna të administratorëve,

- të propozojë vendosjen e bankës në kujdestari apo likuidim.

Masat me karakter korrigjues/parandalues synojnë ndërprerjen e 
veprimeve të cilat janë në kundravajtje si dhe ndreqjen e shkeljeve 
të evidentuara për një veprimtari të sigurt dhe të qëndrueshme, duke 
përcaktuar afate konkrete kohore të cilat duhet të respektohen nga 
banka.
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G) STRATEGJIA E MBIkëqYRJES 

Strategjia e mbikëqyrjes është dokumenti që jep në mënyrë të 
përmbledhur dhe të plotë vlerësimin e profilit të rrezikut të një banke si 
dhe elementet ku mbështetet ky vlerësim.

Strategjia e mbikëqyrjes shërben si një nga dokumentet kryesore në 
funksion të ushtrimit të procesit mbikëqyrës, e cila hartohet në bazë të 
parimit të efektivitetit të procesit të mbikëqyrjes.

Strategjia është një dokument i veçantë për secilën bankë, e cila 
hartohet dhe përditësohet nga menaxheri i portofolit përgjegjës për 
performancën e bankës. hartimi i kësaj strategjie duhet të mbështetet në 
informacionin që sigurohet nëpërmjet inspektimeve në vend, kontakteve 
me bankën ose personat e lidhur me të, bashkëpunimit me funksionin/
procesin e analizës nga jashtë, njësive të tjera të Departamentit të 
Mbikëqyrjes ose të Bankës së Shqipërisë, si edhe autoritetit mbikëqyrës 
të vendit të origjinës etj.. Ajo duhet të paraqesë një pamje të qartë 
të anëve të forta dhe për më tepër, të anëve të dobëta të një banke, 
duke identifikuar ato aktivitete të cilat kanë nevojë për një mbikëqyrje 
të veçantë. 

Menaxheri i portofolit është përgjegjës për ndjekjen dhe zbatimin 
e strategjisë së mbikëqyrjes së bankës, duke u siguruar që ngjarjet 
mbikëqyrëse të parashikuara, të jenë përfshirë në planet e punës së 
departamentit.

Strategjia e mbikëqyrjes dhe përditësimet e saj miratohen nga eprori 
i drejtpërdrejtë i menaxherit të portofolit.

G.1 Struktura e strategjisë së mbikëqyrjes

përmbajtja e çdo strategjie është e ndryshme në varësi të profilit të 
rrezikut të secilës bankë, në të evidentohen qartë elementet vijues:

1. problemet kryesore që ndesh banka dhe rrezikun që ato 
përfaqësojnë për aktivitetin e saj;

2. masat e ndërmarra nga banka për adresimin e problematikës së 
identifikuar nga vetë strukturat drejtuese të saj apo nga grupi i 
inspektimit në vend gjatë ekzaminimit të fundit;

3. profili i rrezikut të bankës, duke identifikuar mirë rreziqet kryesore 
dhe duke përfshirë ndjekjen dhe adresimin e tyre në strategji 
sipas përparësive;

4. komunikimi që zhvillohet ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe 
bankës dhe rezultatet e këtij komunikimi, duke bërë vlerësimin 
nëse komunikimi ka qenë i plotë, në shërbim të aktivitetit etj.. 

Strukturimi i strategjisë paraqitet si më poshtë: 
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pjesa hyrëse - “Gjendja e përgjithshme e bankës”

qëllimi i kësaj pjese, është të evidentojë sa më qartë linjat e biznesit 
të veprimtarisë së bankës (aktivitetet) të cilat përfaqësojnë edhe rrezikun 
më të lartë për mbarëvajtjen e saj. Në këtë pjesë jepet në mënyrë të 
përmbledhur një vlerësim i gjendjes së përgjithshme të bankës, duke 
përmendur problemet kryesore, natyra ose lloji i çdo rreziku, si edhe 
gjykimi i Departamentit të Mbikëqyrjes për adresimin e tij. Gjithashtu, 
në këtë pjesë jepet renditja e bankës sipas CAMELS si dhe vlerësimet 
CAELS për dy periudhat e fundit.

pjesa qendrore - “përmbledhja e rekomandimeve” 

Në këtë pjesë jepen më të detajuara karakteristikat e bankës dhe 
problematika e saj, mbështetur në inspektime të plota ose të pjesshme 
që janë kryer, si dhe në rekomandimet e lëna. 

Në këtë pjesë pasqyrohen edhe masat që ka marrë banka për 
zbatimin e rekomandimeve dhe statusin e këtyre masave. Çdo rrezik 
i përmendur në pjesën hyrëse, trajtohet në mënyrë të zgjeruar në këtë 
pjesë, duke dhënë shkakun e krijimit dhe burimin e tij, historinë e tij 
në aktivitetin e bankës, përpjekjet që ka bërë banka për zgjidhjen ose 
minimizimin e tij, suksesin e këtyre përpjekjeve dhe gjendjen aktuale.

pjesa përmbyllëse- “Strategjia e mbikëqyrjes” 

Në këtë pjesë pasqyrohet programi i mbikëqyrjes së kësaj banke gjatë 
ciklit të ardhshëm të mbikëqyrjes. Në këtë pjesë do të përfshihen: numri 
i inspektimeve të plota ose të pjesshme të planifikuara dhe problemet 
që do të jenë në qendër të tyre, takimet me administratorët dhe/ose 
këshillin drejtues të bankës, si dhe tematika e planifikuar e tyre.

Menaxheri i portofolit që ndjek bankën, mbi bazën e gjykimit të 
tij dhe në mbështetje të realizimit të qëllimeve të strategjisë në një 
mënyrë sa më të plotë dhe të përmbledhur, do të trajtojë në mënyrë të 
përmbledhur elementet e mëposhtme:

1. detaje nga ekzaminimi i plotë sipas secilit element CAMELS, 
duke u fokusuar tek çështjet me rëndësi më të madhe;

2. statusi më i fundit i rekomandimeve bazuar në masat konkrete të 
ndërmarra nga banka për zbatimin e tyre;

3. detaje nga vlerësimi CAELS me fokus më të madh në rastet e 
vlerësimit të ndryshëm me inspektimin e plotë;

4. rezultatet e analizës së Sistemit të paralajmërimit të hershëm për 
bankën;

5. komente mbi aktivitetin e kryer nga banka që prej licencimit të 
saj, mbi ecurinë e aktivitetit, mbi plotësimin e pritshmërive që ka 
pasur banka në drejtim të biznesit të saj (në përputhje me biznes 
planin), mbi arsyet e mosrealizimit, mbi peshën që zë banka 
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në sistemin bankar, mbi avantazhet dhe disavantazhet që ofron 
krahasuar me bankat e të njëjtit grup etj.;

6. histori e shkurtër e bankës që prej licencimit të saj dhe problemet 
kryesore që ka shfaqur;

7. struktura e aksionerëve të saj kryesorë dhe një vlerësim të 
gatishmërisë së tyre për të mbështetur bankën (për të tërhequr 
ose për të akumuluar dividendin, për të injektuar kapital shtesë 
në rast nevoje), vështirësitë që kanë pasur në aktivitete të tjera 
paralele dhe problemet që kjo mund të sjellë në aktivitetin e 
bankës, ndryshimet e aksionerëve, si dhe mbi strukturat drejtuese 
të bankës;

8. çdo vlerësim për elemente të tjera, të cilat konsiderohen të 
rëndësishme për mbarëvajtjen e aktivitetit të bankës.

G.2 përditësimi i strategjisë së mbikëqyrjes

Strategjia e mbikëqyrjes së bankës përditësohet pas çdo inspektimi në 
vend duke reflektuar gjetjet më të fundit dhe vlerësimin aktual të profilit 
të rrezikut të saj. Dokumenti i strategjisë së mbikëqyrjes së bankës mund 
të ndryshojë gjithashtu edhe në periudhën ndërmjet dy inspektimeve të 
plota, nëse kanë ndodhur ngjarje të cilat mund të ndikojnë në ndryshimin 
e profilit të rrezikut të bankës dhe/ose mbi bazën e problemeve të 
identifikuara nga menaxheri i portofolit apo funksioni i analizës nga 
jashtë, gjatë ushtrimit të një procesi mbikëqyrjeje të vazhdueshme.

Menaxheri i portofolit që ndjek bankën është përgjegjës për propozimin 
e ndryshimit të strategjisë mbikëqyrëse, duke sugjeruar ndryshimin e 
programit të ngjarjeve të mbikëqyrjes që janë planifikuar të ndodhin në 
pjesën përmbyllëse të strategjisë. 

h) BAZA ELEkTRONIkE E Të DhëNAVE (BED)

BED përfaqëson një vend të përcaktuar në serverin e Bankës së 
Shqipërisë (në rrjetin e brendshëm të saj), ku evidentohet dhe ruhet i 
gjithë aktiviteti mbikëqyrës ndaj bankave të veçanta dhe sistemit bankar 
në tërësi. 

Baza e të dhënave është zonë e mbyllur informacioni, ku e drejta 
për të hyrë dhe për të hedhur informacion i takon vetëm Departamentit 
të Mbikëqyrjes. Shfrytëzimi i informacionit të kësaj baze të dhënash 
mund të kryhet edhe nga Administratorët e Bankës së Shqipërisë, nëse 
çmohet e nevojshme një gjë të tillë.

Në bashkëpunim me Departamentin e Teknologjisë së Informacionit, 
përcaktohen kërkesat për ruajtjen e BED, për mënyrën e përdorimit të 
saj dhe identifikimin e çdo përdoruesi. 

Baza Elektronike e të dhënave duhet të përmbajë:
1. raportet e inspektimit të secilës bankë, pavarësisht nga forma e 
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inspektimit;
2. strategjitë e mbikëqyrjes të secilës bankë;
3. analiza të kryera nga njësitë e Departamentit të Mbikëqyrjes të 

kategorizuara për sistemin bankar në tërësi ose për banka të 
veçanta; 

4. korrespondenca me bankën (për qëllime të aktivitetit 
mbikëqyrës);

5. dokumente të ndryshme të kontakteve dhe të bashkëpunimit 
me institucione të tjera të rëndësishme në plotësimin e kuadrit 
mbikëqyrës të bankave;

6. dokumente të tjera që i takojnë Departamentit të Mbikëqyrjes, 
si: politika, manuale, vlerësime etj..

Sipas natyrës së të dhënave që hidhen në këtë bazë të dhënash 
përcaktohen edhe njësitë përbërëse të Departamentit të Mbikëqyrjes që 
janë përgjegjëse për përditësimin e saj. Si rregull, njësia e departamentit 
e cila merr e para informacionin nga banka ose e gjeneron atë për 
bankën është përgjegjëse për hedhjen e saj në BED në një kohë sa më 
të shpejtë.

Në rast paqartësie si edhe për të siguruar hedhjen e informacionit 
në kohën e duhur, drejtuesit e departamentit përcaktojnë njësinë 
përgjegjëse (ose punonjësin) për hedhjen e të dhënave në BED.

I) kOMUNIkIMI

I.1 komunikimi brenda Departamentit të Mbikëqyrjes

Materialet dhe produktet që realizohen në Departamentin e 
Mbikëqyrjes, duhet t’i nënshtrohen një procesi komunikimi, diskutimi 
dhe shkëmbimi opinionesh gjatë fazës së përgatitjes së tyre. ky proces 
integrimi duhet të synohet të jetë i dokumentuar, pra në formë të 
shkruar. 

Në përgjithësi, të gjitha njësitë përbërëse të Departamentit të 
Mbikëqyrjes duhet ta shpërndajnë në kohë reale informacionin që 
shërben për qëllime të aktivitetit mbikëqyrës. produktet e secilës njësi të 
Departamentit Mbikëqyrës, janë të aksesueshme nga çdo njësi tjetër e 
departamentit. Dhënia e mendimeve për informacionin ose materialet 
që qarkullojnë në Departamentin e Mbikëqyrjes, veçanërisht kur kjo 
gjë kërkohet nga punonjësi ose njësia dërguese, është një detyrim i 
hallkave të tjera të Departamentit të Mbikëqyrjes. 

Nëse ndeshet një informacion që klasifikohet si “sekret bankar”, ky 
i bëhet i ditur fillimisht drejtuesve të departamentit, të cilët më pas 
vendosin për shpërndarjen e tij në departament. 

Në rastin kur informacioni që shpërndahet ka një rëndësi më të madhe 
(të veçantë) për një punonjës ose një njësi të caktuar të Departamentit të 
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Mbikëqyrjes, kjo theksohet në momentin e shpërndarjes së informacionit 
duke tërhequr vëmendjen edhe mbi problemin kryesor që ai trajton.

Vendimmarrja në Departamentin e Mbikëqyrjes është e drejtë dhe 
përgjegjësi e drejtuesve të departamentit. Megjithatë në çdo rast, bëhen 
përpjekjet maksimale për të zgjeruar bazën e vendimmarrjes nëpërmjet 
marrjes së mendimeve paraprake dhe diskutimit të çështjeve konkrete, 
si një mënyrë e cila siguron kuptimin më të mirë të vendimeve që do të 
merren dhe që rrit qëndrueshmërinë e tyre. 

I.2 komunikimi me njësitë e tjera të Bankës së Shqipërisë

komunikimi i Departamentit të Mbikëqyrjes me njësitë e tjera brenda 
Bankës së Shqipërisë, me qëllim realizimin e suksesshëm të funksionit 
të mbikëqyrjes bankare dhe financiare, do të jetë një tipar i qenësishëm 
i departamentit. 

ky komunikim do të jetë në funksion të këtyre elementeve:

1. detyrimi për të raportuar përpara Administratorëve dhe këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, në formën dhe mënyrën 
e përcaktuar, për punën e kryer si edhe për të mbështetur 
vendimmarrjen;

2. ruajtjes së informacionit i cili klasifikohet “sekret bankar”; 
3. sigurimit të informacionit të nevojshëm për qëllime të aktivitetit 

mbikëqyrës;
4. rritjes së transparencës për punën e kryer në Departamentin e 

Mbikëqyrjes;
5. dhënies së informacionit i cili nuk lidhet vetëm me Departamentin e 

Mbikëqyrjes por edhe me njësi të tjera të Bankës së Shqipërisë;
6. marrjes/dhënies së mendimeve për materiale të ndryshme të 

Departamentit të Mbikëqyrjes ose të njësive të tjera të Bankës së 
Shqipërisë;

7. shkëmbimit të përvojës për probleme të ndryshme, në formën 
e bashkëpunimeve në grupe pune të përbashkëta, seminare, 
takime diskutimi etj..

komunikimi duhet të jetë i vazhdueshëm për çështje të rëndësishme 
dhe konkrete.

I.3 komunikimi jashtë Bankës së Shqipërisë

krahas bankave dhe institucioneve të tjera që mbikëqyr, Departamenti 
i Mbikëqyrjes komunikon edhe me institucione të tjera dhe individë, duke 
vendosur në qendër të këtij komunikimi çështje të procesit mbikëqyrës. 
komunikimi me shkrim në emër të Departamentit të Mbikëqyrjes, 
realizohet vetëm nga drejtuesit e Departamentit të Mbikëqyrjes ose nga 
administratorët e Bankës së Shqipërisë. 
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Elementet mbi të cilat bazohet ky komunikim janë:

a) kontakte të vazhdueshme me bankat me qëllim ndjekjen e 
ecurisë së bankës, zbatimin e rekomandimeve të lëna në afat 
dhe me cilësi, dhe identifikimin e problemeve të ndryshme në 
kohë të hershme;

b) kontakte dhe takime periodike midis përfaqësuesve të 
Departamentit të Mbikëqyrjes dhe përfaqësuesve të bankave, 
për adresimin e çështjeve të ndryshme që shqetësojnë të dyja 
palët;

c) Takime midis drejtuesve të Departamentit të Mbikëqyrjes dhe 
përfaqësuesve të këshillit drejtues dhe të asamblesë së aksionerëve 
të bankës, për adresimin e çështjeve të rëndësishme, të cilat 
kërkojnë zgjidhje në një nivel më të lartë hierarkik;

d) Takime të rregullta midis përfaqësuesve të Departamentit 
të Mbikëqyrjes dhe përfaqësuesve të auditorit të jashtëm, i 
cili auditon bankën, me qëllim përqendrimin në problemet 
kryesore që shfaqen gjatë kryerjes së aktivitetit bankar, njohjen 
me këndvështrimin e secilës palë mbi problemet dhe arsyet 
përkatëse, si edhe kryerjen e çdo përpjekjeje për arritjen e një 
qëndrimi të përbashkët mbi rrugëzgjidhjen;

e) ruajtja e informacionit i cili konsiderohet si “sekret bankar”; 

f) detyrimi për të dhënë përgjigje lidhur me praktika të 
mbikëqyrjes;

g) detyrimi për të bërë transparent aktivitetin dhe rezultatet e 
Departamentit të Mbikëqyrjes;

h) nevoja për informacion nga institucione të tjera;

i)  publikimi i vendimeve të mbikëqyrjes, të cilat ndikojnë institucione 
të tjera;

j)  dhënia e mendimeve dhe e vlerësimeve për çështje të ndryshme 
që bashkojnë veprimtarinë e mbikëqyrjes me atë të institucioneve 
të tjera;

k)  respektimi i marrëveshjeve në drejtim të shkëmbimit të 
informacionit me institucione të tjera me funksione mbikëqyrëse 
brenda dhe jashtë vendit.
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II. ANEkS: ShpJEGIM I ShkURTëR MBI CAMELS

Emri i shkurtuar C.A.M.E.L.S., i referohet treguesve të gjendjes së 
bankës, të cilët vlerësohen gjatë inspektimit dhe konkretisht:

- (Capital adequacy) mjaftueshmëria e kapitalit,
- (Asset quality) cilësia e aktiveve, 
- (Management) administrimi, 
- (Earnings) të ardhurat, 
- (Liquidity) likuiditeti,
- (Sensitivity to market risk) ndjeshmëria e bankës ndaj rrezikut të 

tregut.

Çdo tregues renditet në një shkallë nga 1 në 5. Më pas, bazuar jo 
thjesht në mesatare aritmetike, bëhet renditja e gjendjes së përgjithshme 
financiare të bankës në të njëjtën shkallë.

Bankat me një renditje 1 ose 2, konsiderohen që paraqesin aspak 
ose pak probleme mbikëqyrëse, ndërsa bankat që renditen 3, 4 ose 
5 paraqesin probleme mbikëqyrëse të moderuara dhe deri në një 
problematikë shumë të vështirë (ekstreme).

Renditja që do të rezultojë sipas këtij vlerësimi, do të përcaktojë edhe 
profilin e rrezikut të bankës. 

Vlerësimi
Niveli i rrezikut

CAMELS Cilësia e aktivitetit

1 E fortë I ulët

2 E kënaqshme I pranueshëm

3 Mesatare Mesatar

4 E dobët I konsiderueshëm

5 keq I plotë/ I lartë

Gjatë inspektimit në vend të një banke, inspektorët mbledhin 
informacion mbi bazën e të cilit vlerësojnë gjendjen financiare si dhe 
monitorojnë përputhshmërinë me ligjin dhe kuadrin rregullator. Çdo 
material i inspektimit, duke përfshirë edhe renditjen sipas CAMELS, 
përbën ”sekret bankar”.
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ShëNIME

1  Shiko Aneksin 1, për shpjegime rreth sistemit CAMELS.
2 Në kuptimin e këtij kriteri, jo detyrimisht bankat që kanë renditje 

“CAMELS 1” ose “CAMELS 2” do të jenë subjekt i këtij cikli 
mbikëqyrës. Në përgjithësi, bankat jo me rëndësi sistemike, 
edhe nëse mund të kenë një renditje më të ulët mund të jenë 
subjekt i ciklit normal të mbikëqyrjes.

3 Llogaritja e kësaj periudhe do të fillojë nga periudha e fundit e 
vlerësuar gjatë inspektimit të fundit të plotë në vend.

4 Referoju shënimit 2. 
5 Analiza – Off site. 
6 për shembull, mund të shfrytëzohen të dhëna të sistemit të 

pagesave RTGS, për t’u njohur me kushtet e likuiditetit të bankave 
të veçanta dhe të sistemit bankar në përgjithësi.

7 Inspektimi në vend – on site.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 28, datë 14.04.2010

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR pROCEDURAT E 

BOTIMEVE Në BANkëN E ShqIpëRISë” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” dhe nenit 69, pika 
2 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i 
ndryshuar; me propozim të Departamentit Juridik, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë disa ndryshime në rregulloren “për procedurat e 
botimeve në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.64, 
datë 30.08.2006 të këshillit Mbikëqyrës, sipas përmbajtjes së 
mëposhtme:

a) pika 2 e nenit 4 ndryshon si vijon:

 “Raporti Vjetor përmban një analizë të gjendjes ekonomiko-
financiare të vendit si dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë 
gjatë një viti; të zhvillimeve në ekonominë botërore dhe impaktin 
e saj mbi ekonominë vendase; të zhvillimeve në tregjet monetare, 
mbikëqyrjen bankare si dhe të veprimtarive të tjera të Bankës së 
Shqipërisë; si dhe opinionin e kontrollorëve, lidhur me gjendjen 
financiare të Bankës së Shqipërisë”. 

b) pas nenit 4 shtohet neni 4/a me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Neni 4/a
 pasqyrat dhe Llogaritë financiare të Bankës së Shqipërisë

1. pasqyrat dhe llogaritë financiare të Bankës së Shqipërisë përgatiten 
nga Departamenti i kontabilitetit dhe Financës dhe miratohen 
nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. këto pasqyra 
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dërgohen në kuvendin e Shqipërisë së bashku me Raportin Vjetor 
të Bankës. 

2. pasqyrat dhe llogaritë financiare të Bankës së Shqipërisë, dorëzohen 
në Departamentin e Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe komunikimit me qëllim botimin e tyre”.

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 30, datë 28.04.2010

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 5, 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.

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. 31, datë 28.04.2010

pëR 
NJë NDRYShIM Në VENDIMIN “pëR MIRATIMIN E pëRDORIMIT Të 
pROCEDURëS Së “pROkURIMIT Të DREJTpëRDREJTë” pëR BLERJEN 
DhE MARRJEN ME qIRA Të AMBIENTEVE Të REJA pëR NEVOJAT E 

BANkëS Së ShqIpëRISë  

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

VENDOSI:

1. Ndryshimin e shkronjës (a), të pikës 3 të vendimit 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 nevojat e Bankës së Shqipërisë” i ndryshuar, 
sipas përmbajtjes së mëposhtme: 

a) “jo më shumë se 545.648.000 (pesëqind e dyzetepesë milionë e 
gjashtëqind e dyzetetetë mijë) lekë për blerje ambientesh së bashku 
me sipërfaqen ndërtimore përkatëse, sipas shkronjës “a” të pikës 2 
të këtij vendimi”.

2. Ngarkohet Departamenti i Administrimit për zbatimin e 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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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 1, 
ShkURT 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 27.01.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes ”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 10.02.2010 “për 
miratimin e “Dokumentit të politikës së investimit të fondit të 
pensionit në Bankën e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 10.02.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 24.02.2010 “për 
shfuqizimin e vendimit nr. 28, datë 25.03.2009 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 24.02.2010 “për 
realizimin e objektit të prokurimit “Shërbim i dy terminaleve të reja 
të informimit dhe tregtimit financiar””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 24.02.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 2, 
MARS 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 10.03.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka e 
parë e Investimeve, Albania sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 10.03.2010 “për 
miratimin e rregullores “për vlerësimin e performancës në punë të 
punonjësve të Bankës së Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 10.03.2010 “për 
miratimin e “kontratës - tip për riblerjen e titujve””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 10.03.2010 “për miratimin 
e procedurës së veçantë për prokurimin e objektit “Abonimi pranë 
një agjencie renditjeje””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 10.03.2010 “për miratimin 
e delegimit të kompetencës “për nënshkrimin e dokumentacionit 
teknik në zbatim të marrëveshjes ndërmjet Bankës së Shqipërisë 
dhe shoqërisë “MasterCard International Inc”””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 10.03.2010 “për një 
ndryshim në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 24.03.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 24.03.2010 “për dhënien 
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e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Intesa Sanpaolo Albania sh.a.”.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 24.03.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka e 
Tiranës sh.a.”.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-2222230; 2235568; 2235569;

Faks: 355-4-2223558
www.bankofalbania.org

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

Shtypur në shtypshkronjën AdelPRINT.


