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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 48, datë.14.07.2010

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “pëR ADMINISTRIMIN E RREZIkUT 

NGA pOZIcIONET E hApURA VALUTORE”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja ‘’a’’ dhe të nenit 
43 shkronja “c” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 ‘’për Bankën e 
Shqipërisë’’, i ndryshuar, si dhe nenit 57 pikat 2, 3, 4 dhe 5 dhe të 
nenit 58 pika 1, shkronja “d” 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. Të miratojë rregulloren “për administrimin e rrezikut nga pozicionet 
e hapura valutore” dhe formularët 1 deri në 7 të saj, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

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

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

4. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohen rregullorja 
“për pozicionet e hapura valutore”, miratuar me vendim nr. 
59, datë 05.05.1999 të këshillit Mbikëqyrës, e ndryshuar, dhe 
udhëzimi metodik “për rreziqet nga këmbimet valutore” i datës 
26.06.1999. 

kjo rregullore hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) 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 NGA pOZIcIONET E 
hApURA VALUTORE”

(Miratuar me vendimin nr. 48, datë 14.07.2010 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë).

kREU I
Të pëRGJIThShME

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregullore është përcaktimi i rregullave dhe kritereve 
për llogaritjen, raportimin dhe mbikëqyrjen e pozicioneve të hapura 
valutore të bankave, me qëllim administrimin e rrezikut të kursit të 
këmbimit. 

 
Neni 2

Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat e licencuara nga Banka 
e Shqipërisë, për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në 
Republikën e Shqipërisë. 

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja 
‘’a’’, dhe nenit 43 shkronja “c” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 
‘’për Bankën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, si dhe të nenit 57 pikat 2, 3, 
4 dhe 5 dhe të nenit 58 pika 1, shkronja “d” të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 ‘’për bankat në Republikën e Shqipërisë’’.

Neni 4
përkufizime

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

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do të kenë 
këto kuptime:
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a. “Rrezik i kursit të këmbimit” – është rreziku i humbjes nga 
ndryshimi në kursin e këmbimit midis monedhave të ndryshme 
të huaja dhe/ose ndryshimi në kursin e këmbimit të lekut ndaj 
monedhave të huaja;

b. “Aktive (të drejta) dhe pasive (detyrime) në monedhë të huaj” – janë 
të gjitha aktivet dhe pasivet të regjistruara në monedhë të huaj, 

c. “pozicion strukturor në valutë” – është pozicioni i cili krijohet 
nga:

i. elemente (zëra të bilancit ose të jashtë bilancit) të cilat nuk janë 
të natyrës së veprimtarisë (biznesit) kryesore bankare e financiare 
të bankës dhe/ose janë elemente të qëndrueshme/afatgjata të 
tilla si: “interesat në pjesëmarrje”; investimet në “filialet”, “aktivet 
e qëndrueshme të patrupëzuara dhe të trupëzuara”, dhurimi i 
kapitalit për degët e bankës të hapura jashtë vendit etj.,

ii. transaksione të bankës të cilat ruajnë nivelin e mjaftueshmërisë 
së kapitalit në rastet kur raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 
ndikohet nga luhatjet e kursit të këmbimit. 

kREU II
ADMINISTRIMI I RREZIkUT Të kURSIT Të këMBIMIT

Neni 5
Mënyra e përcaktimit të pozicioneve të hapura valutore

1. pozicioni neto i hapur valutor për çdo monedhë të huaj dhe/ose 
në ar llogaritet si shuma e:

a. pozicionit neto spot, që përcaktohet si diferencë midis aktiveve 
dhe pasiveve në monedhë të huaj dhe/ose në ar, duke përfshirë 
dhe interesat e përllogaritur, si dhe transaksionet spot të cilat 
kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të valutave, për të cilat 
është rënë dakord, por që nuk janë regjistruar ende në librat 
kontabël;

b. pozicionit neto forward, që përcaktohet si diferencë midis të 
gjitha shumave që do të arkëtohen dhe të gjitha shumave që do 
të paguhen sipas:

i. marrëveshjeve forward për transaksionet e këmbimeve valutore 
(dhe/ose të arit),

ii. marrëveshjeve future të monedhave të huaja (dhe/ose të arit), 

 si dhe do të përfshijë:
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iii. kryegjënë sipas marrëveshjeve swap të monedhave të huaja, të 
papërfshirë në pozicionin spot, dhe 

iv. garancitë e parevokueshme, letrat e kredisë të pambuluara 
dhe instrumentet e tjera të ngjashme, të cilat janë të sigurta që 
do të ekzekutohen (called) dhe të mundshme për të qenë të 
parikuperueshme (irrecoverable). 

c. pozicionit neto të opsioneve të monedhave të huaja (dhe/ose të 
arit), që përcaktohet si diferencë midis vlerës nominale në total 
të të gjitha opsioneve call të blera dhe opsioneve put të shitura 
dhe vlerës nominale në total të të gjitha opsioneve put të blera 
dhe opsioneve call të shitura. 

2. Në llogaritjen e pozicionit të hapur valutor nuk përfshihet 
pozicioni strukturor në valutë, vetëm pas miratimit nga Banka e 
Shqipërisë. 

3. pozicioni neto i hapur valutor llogaritet për çdo monedhë të 
huaj (përfshirë edhe arin) të pasqyruar në bilancin e bankës dhe 
konvertohet në lekë me kursin zyrtar të publikuar nga Banka e 
Shqipërisë në ditën e llogaritjes.

4. pozicioni neto i hapur valutor mund të jetë “pozicion neto i hapur 
valutor në blerje” (long) ose “pozicion neto i hapur valutor në 
shitje” (short).

5. pozicioni neto i hapur valutor në blerje është kur aktivet në 
monedhë të huaj janë më të mëdha se pasivet në monedhë 
të huaj, domethënë kur diferenca midis aktiveve në monedhë 
të huaj dhe pasiveve në monedhë të huaj është pozitive (me 
shenjën +).

6. pozicioni neto i hapur valutor në shitje është kur aktivet në 
monedhë të huaj janë më të vogla se pasivet në monedhë të 
huaj, domethënë kur diferenca midis aktiveve në monedhë 
të huaj dhe pasiveve në monedhë të huaj është negative (me 
shenjën -).

7. Shuma e të gjitha pozicioneve neto të hapura valutore në blerje, 
e shprehur në lekë, përfaqëson pozicionin total neto të hapur 
valutor në blerje. 

8. Shuma e të gjitha pozicioneve neto të hapura valutore në shitje, 
e shprehur në lekë, përfaqëson pozicionin total neto të hapur 
valutor në shitje. 

9. Vlera më e madhe midis pozicionit total neto të hapur valutor 
në blerje dhe pozicionit total neto të hapur valutor në shitje 
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përfaqëson pozicionin total neto të hapur valutor të bankës, ose 
ndryshe ekspozimin e përgjithshëm të bankës ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit. 

Neni 6
kufijtë e lejueshëm për pozicionet e hapura valutore

1. pozicioni total neto i hapur valutor i bankës në fund të çdo dite 
pune nuk duhet të kalojë 30 (tridhjetë) për qind të kapitalit të saj 
rregullator. 

2. pozicioni neto i hapur valutor i bankës në çdo monedhë të huaj 
dhe/ose në ar në fund të çdo dite pune nuk duhet të kalojë 20 
(njëzet) për qind të kapitalit të saj rregullator. 

Neni 7
Administrimi i rrezikut nga pozicionet e hapura valutore

1. Banka krijon sistemin e administrimit të rrezikut të kursit të këmbimit 
ndaj të cilit ajo ekspozohet gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, 
me qëllim identifikimin, matjen, monitorimin dhe kontrollin e 
këtij rreziku. 

2. Banka harton politika dhe procedura të nevojshme për 
administrimin e rrezikut të kursit të këmbimit.

3. politika për administrimin e rrezikut nga kursi i këmbimit përfshin 
minimalisht:

a. objektivat dhe parimet e bankës në ushtrimin e veprimtarive në 
monedhë të huaj;

b. kufizime të qarta dhe të sakta për ekspozimin e bankës ndaj 
rrezikut të kursit të këmbimit, në përputhje me kufijtë e lejueshëm 
të përcaktuar në nenin 6 të kësaj rregulloreje;

c. përcaktime të qarta të përgjegjësive dhe delegimit të tyre 
në lidhje me aktivitetet në monedhë të huaj si dhe të njësive 
organizative dhe personave për administrimin e rrezikut nga 
kursi i këmbimit;

d. përjashtimet e mundshme nga kufijtë/kufizimet e brendshme 
të përcaktuara dhe përgjegjësitë për marrjen e vendimeve për 
aplikimin e këtyre përjashtimeve.

4. politika për administrimin e rrezikut nga kursi i këmbimit duhet të 
jetë në përputhje me natyrën, qëllimin, tipin dhe kompleksitetin e 
veprimtarive në monedhë të huaj të cilat banka i kryen dhe/ose 
planifikon t’i kryejë.

5. këshilli drejtues i bankës miraton politikën e përcaktuar në pikën 
3 të këtij neni dhe e rishikon atë të paktën një herë në vit për 
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ndryshime dhe/ose përmirësime të mundshme. 

6. Banka vlerëson dhe monitoron rrezikun e kursit të këmbimit çdo 
ditë. 

7. komiteti/struktura e administrimit të rreziqeve minimalisht:

a. zbaton politikën e administrimit të rrezikut të kursit të këmbimit; 
b. jep sugjerime për përmirësimin e politikës së administrimit të 

rrezikut të kursit të këmbimit;
c. vlerëson sistemin e bankës për administrimin e rrezikut të kursit 

të këmbimit;
d. përcakton kufij të brendshëm për raportet midis pozicioneve të 

hapura valutore për monedha të ndryshme (long dhe short) dhe 
kapitalit rregullator, dhe i shqyrton në mënyrë periodike këto 
raporte;

e. kryen analiza për ekspozimin e bankës ndaj kursit të këmbimit 
dhe monitoron veprimtarinë për administrimin e këtij rreziku;

f. analizon ndikimin e administrimit të rrezikut të kursit të këmbimit 
në rezultatet e operacioneve të bankës nëpërmjet skenarëve të 
ndryshëm apo rezultateve të stress test-eve;

g. monitoron kushtet makroekonomike dhe kushte të tjera (të 
brendshme dhe të jashtme), të cilat kanë ndikim në kursin e 
këmbimit dhe që e ekspozojnë bankën ndaj rrezikut të veprimtarisë 
në monedhë të huaj, me qëllim identifikimin në kohë të këtyre 
rreziqeve dhe marrjen e masave për administrimin e tyre. 

8. Drejtoria e bankës minimalisht:

a. harton dhe aplikon procedura për identifikimin, matjen, 
monitorimin dhe kontrollin e rrezikut të kursit të këmbimit të 
bankës në përputhje me politikën për administrimin e rrezikut të 
kursit të këmbimit;

b. krijon dhe aplikon sisteme të përshtatshme për matjen e 
ekspozimit të bankave ndaj rrezikut të kursit të këmbimit;

c. krijon dhe aplikon sisteme të përshtatshme për monitorimin dhe 
matjen e fitimeve dhe humbjeve nga aktivitetet në monedhë të 
huaj;

d. përcakton kushtet dhe termat për monitorimin dhe vlerësimin 
mbi baza të rregullta të politikës dhe zbatimit të saj;

e. harton procedura për vlerësimin e ndikimit të produkteve të reja 
në ekspozimin ndaj rrezikut të kursit të këmbimit;

f. monitoron kushtet ekonomike dhe kushtet e tjera në të cilat 
banka është duke vepruar, me qëllim përballimin e ndryshimeve 
eventuale në aktivitetet në monedha të huaja, kursin e këmbimit 
dhe rrezikun e ekspozimit të monedhës/ave;

g. përgatit dhe sugjeron forma, përmbajtje dhe metoda për 
raportim në këshillin drejtues dhe komitetin e administrimit të 
rreziqeve për aktivitetet në monedhë të huaj, për administrimin 
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eficient të rrezikut të kursit të këmbimit, ndaj të cilit banka është 
e ekspozuar.

9. Në rastet kur banka është subjekt i mbikëqyrjes së konsoliduar, 
politika për administrimin e rrezikut nga kursi i këmbimit përfshin 
administrimin e rrezikut nga kursi i këmbimit në nivel grupi 
bankar. 

10.  procedurat për zbatimin e politikës për administrimin e rrezikut 
të kursit të këmbimit përfshijnë minimalisht:

a. raportimin tek drejtoria dhe këshilli drejtues të:

i. pozicioneve të hapura valutore sipas monedhave,
ii. pozicionit valutor total,
iii. fitimit dhe humbjes së realizuar nga veprimtaria në monedhë të huaj.

b. sisteme kontrolli në:

i. njësitë e përcaktuara për të kryer dhe administruar veprimtaritë 
në monedhë të huaj,

ii. monitorimin e përputhshmërisë dhe respektimit të kufijve të 
përcaktuar për ekspozimin ndaj rrezikut të kursit të këmbimit,

iii. regjistrimin e transaksioneve që kanë lidhje me veprimtarinë e 
bankës në monedhë të huaj.

c. metodologjinë e kryerjes së stress test-it për ekspozimin e bankës 
ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, në përputhje me procedurat e 
brendshme të bankës. 

kREU III
MBIkëqYRJA DhE RApORTIMI

Neni 8
kërkesa monitoruese dhe mbikëqyrëse

1. Bankat detyrohen të njoftojnë menjëherë në Bankën e 
Shqipërisë, për çdo rast të tejkalimit të kufizimeve të lejueshme 
të pozicionit/eve të hapur/a valutor/e, të përcaktuara në nenin 
6 të kësaj rregulloreje. Me këtë njoftim banka i paraqet Bankës 
së Shqipërisë kohën dhe masat e nevojshme për rivendosjen e 
pozicioneve të hapura valutore brenda kufijve të lejueshëm.

2. kuadri i përgjithshëm i procedurave administrative dhe kontabël, 
si dhe i sistemeve të informacionit në lidhje me identifikimin, 
regjistrimin dhe monitorimin e pozicioneve të hapura valutore, 
janë subjekt i mbikëqyrjes dhe vlerësimit të vazhdueshëm nga 
Banka e Shqipërisë.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 6

korrik 2010

vëllimi 12
numër 6
korrik 2010

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 6

korrik 2010

vëllimi 12
numër 6
korrik 2010

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Neni 9
Raportimi në Bankën e Shqipërisë

1. Bankat plotësojnë dhe dorëzojnë në Bankën e Shqipërisë, në 
fund të çdo muaji formularët përkatës të kësaj rregulloreje, si 
pjesë e Sistemit Raportues të Unifikuar. 

2. Formularët 1,2,3,4 dhe 7 pasqyrojnë llogaritjet e pozicionit neto 
të hapur valutor të bankës në zbatim të kërkesave të nenit 6 të 
kësaj rregulloreje, ndërsa formularët 5 dhe 6 plotësojnë kërkesat 
mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë për nevoja të monitorimit 
të pozicionit neto të hapur valutor të bankës duke konsideruar të 
gjithë zërat jashtë bilancit. 

3. Grupi bankar raporton mbi baza të konsoliduara për pozicionet 
e hapura valutore, çdo 3 (tre) muaj. ky raportim kryhet sipas 
formularëve të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.

4. Departamenti i Mbikëqyrjes në çdo rast që e gjykon të arsyeshme, 
ka të drejtë të kërkojë nga bankat ndryshime në përmbajtjen dhe 
në shpeshtësinë e raportimit.

Neni 10
Masat mbikëqyrëse 

Banka e Shqipërisë, në rast të mosrespektimit të detyrimeve të kësaj 
rregulloreje, zbaton masat mbikëqyrëse të parashikuara në ligjin nr. 
9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

kREU IV
Të FUNDIT

Neni 11
Dispozitë kalimtare

Bankat janë të detyruara të kryejnë rishikimin dhe miratimin e 
rregulloreve dhe procedurave të brendshme për vlerësimin dhe 
monitorimin e pozicioneve të hapura valutore në përputhje me kërkesat 
e kësaj rregulloreje, jo më vonë se 3 (tre) muaj pas hyrjes në fuqi të 
saj.

 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
        

ARDIAN FULLANI
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ANEkS

Formulari 1

pOZIcIONI SpOT Në VALUTë
 USD  EURO  ….  AR 

A.  A k t i v i
1. Arka dhe Banka qendrore    
2. Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim me Bankën qendrore    
3. Llogari rrjedhëse në banka, institucione krediti dhe institucione të tjera financiare    
4. Depozita në banka, institucione krediti dhe institucione të tjera financiare    
pa afat    
me afat    
5. huadhënie bankave, institucioneve të kreditit dhe institucioneve të tjera financiare    
6. Të tjera me bankat, institucionet e kreditit dhe institucione të tjera financiare    
7. hua dhe paradhënie    
afatshkurtër    
afatmesme    
afatgjatë    
minus provigjonet për kreditë    
8. Detyrime të klientëve për llogaritë rrjedhëse    
9. Bono dhe letra të tjera me vlerë me të ardhura fikse    
10. Bono dhe letra të tjera me vlerë me të ardhura të ndryshueshme    
11. Interesa pjesëmarrës    
në banka dhe institucione financiare    
në të tjera    
12. Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara (neto) (minus amortizimin)    
13. Mjete të qëndrueshme të trupëzuara (neto) (minus amortizimin)    
14. Të tjera aktive    
T o t a l i   i   A k t i v i t     
 15. Transaksione valutore- blerje valute spot     
pozicioni Spot në A k t i v (Totali i aktivit dhe i transaksioneve valutore -blerje valute spot)     
pozicioni Spot në A k t i v  (kundërvlera në milionë lekë)     

B. pasivi  USD  EURO  …  AR 
1. Banka qendrore     
2. Llogari rrjedhëse nga bankat, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare     
3. Llogari rrjedhëse në banka, institucione krediti dhe institucione të tjera financiare     
4. Depozita nga bankat, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare     
pa afat     
me afat     
5. hua marrë nga bankat, institucione krediti dhe institucione të tjera financiare     
6. Detyrime ndaj klientëve për llogaritë rrjedhëse dhe depozitat     
depozita     
7. Detyrime ndaj qeverisë Shqiptare dhe administratës publike     
8. Detyrime nga bonot dhe letra të tjera me vlerë     
minus provigjonet për kreditë     
9. Ndihma dhe financime publiku     
10. Fonde rezervë specifike     
11. Borxhi i varur     
12. kapitali i aksionerëve     
kapitali i paguar     
primet     
13. Të tjera detyrime     
T o t a l i   i   pa s i v i t     
14. Transaksione valutore - shitje valute spot     
pozicioni Spot në pasi v (Totali i pasivit dhe i transaksioneve valutore -shitje valute spot)     
pozicioni spot në pa s i v  (kundërvlera në lekë)     
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Formulari 2

pOZIcIONI FORWARD Në VALUTë
 USD  EURO  …  AR  TOTALI 

c.  pozicioni në blerje (LONG)
1. Transaksione valutore - blerje valute  forward     
2. Transaksione valutore - blerje valute future     

3. Transaksione valutore - kryegjëja sipas marrëveshjeve 
swap (pjesa e papërfshirë në pozicionin spot)     

4. Garancitë sipas përcaktimit të rregullores     
5. Letër kreditë sipas përcaktimit të rregullores     
 pozicioni forward në blerje (LONG)      
 pozicioni forward  në blerje (LONG)  (kundërvlera në milionë lekë)      

D.  pozicioni ne shitje  (ShORT)  USD  EURO  …  AR  TOTALI 
1. Transaksione valutore - shitje valute  forward     
2. Transaksione valutore - shitje valute future     

3. Transaksione valutore - kryegjëja sipas marrëveshjeve 
swap (pjesa e papërfshirë në pozicionin spot)     

4. Garancitë sipas përcaktimit të rregullores     
5. Letër kreditë sipas përcaktimit të rregullores     
 pozicioni forward në shitje (ShORT)      
 pozicioni forward  në shitje (ShORT)   (kundërvlera në milionë lekë)      

Formulari 3

pOZIcIONI  NETO  I  OpSIONEVE  USD  EURO  …  AR  TOTALI 
1. Blerje opsioni CALL     
2. Shitje opsioni PUT     
3. Shitje opsioni CALL     
4. Blerje opsioni PUT     
pozicioni neto i opsioneve (1+2)-(3+4)      
pozicioni neto i opsioneve  (kundëvlera në milionë lekë)      
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Formulari 5

Zërat jashtë bilancit (pa elementet e përfshira në pozicionet SpOT, FORWARD dhe Opsionet)
 USD  EURO  …  AR  TOTALI 

F.  A k t i v i
1. Angazhime financimi të dhëna      
në favor të bankave dhe institucioneve financiare      
në favor të klientëve      
2. Garanci të dhëna      
në favor të bankave dhe institucioneve financiare      
në favor të klientëve      
3. Angazhime për letra me vlerë për t’u marrë      
4. Letra me vlerë të dhëna si garanci për një kredi ose rifinancim      
5. Letra me vlerë të marra hua      
6. Angazhime të tjera      
7. Angazhime për instrumente financiare të dhëna      
Totali i zërave jashtë bilancit të aktivit      
Totali i zërave jashtë bilancit të aktivit (kundërvlera në milionë lekë)      
  
G.  p a s i v i  USD  EURO  chF  AR  TOTALI 
1. Angazhime financimi të marra     
nga bankat dhe institucionet e kreditit     
nga klientët     
2. Garanci të marra     
nga bankat dhe institucionet e kreditit     
nga klientët     
3. Angazhime për letra me vlerë për t’u dhënë     
4. Letra me vlerë të marra si garanci për një kredi ose rifinancim     
5. Letra me vlerë të dhëna hua     
6. Angazhime të tjera     
7. Angazhime për instrumente financiare të marra     
Totali i zërave jashtë bilancit të pasivit      
Totali i zërave jashtë bilancit të pasivit (kundërvlera në milionë lekë)      
h) Zërat jashtë-bilancit  neto (kundërvlera në milionë lekë)  (F-G)      
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Formulari 6

pOZIcIONET E hApURA VALUTORE Ekuivalenti në
Lek i pozicionit
neto të hapur valutor

 Zërat jashtë-
bilancit neto 

  pozicioni total  
 përfshirë zërat e tjerë  
 jashtë-bilancit 

pozicioni neto i hapur 
valutor në lek/
kapitalit rregullator

Monedha
 

(1) (2) (3) (4) = ‘(2) + ‘(3) (5)=(4)/(7)*100
 USD     
 EURO     
 GBp     
 chF     
 cAD     
 SEk     
 AUD     
 JpY     
 Dkk     
 NOk     
 TRY     
 AR     
 1. pozicioni total neto i hapur valutor në blerje (6)     
 2. pozicioni total neto i hapur valutor në shitje (7)     

 3. pozicioni total neto i hapur valutor i bankës 
(8)= (6) nqs (6)>(7); ose (7) nqs (7)>(6)     

 4. kapitali rregullator (7)     

 5. pozicioni total neto i hapur valutor i 
bankës (8)/kapitalit rregullator (7)*100     

 Shënime sqaruese: 
 kolona (2): Formulari 4, kolona (10). 
 kolona (3): Formulari 5, shkronja (h). 

Formulari 7

Elementet që nuk përfshihen në llogaritjen 
e pozicionit të hapur valutor  USD  EURO  …  AR 

     
     
     
     

 Shënime sqaruese: 

 Formulari 7 plotësohet nga banka sipas 
përcaktimeve të rregullores. 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 49, datë 14.07.2010

pëR 
DhëNIEN E MIRATIMIT pARApRAk pëR kRYERJEN E VEpRIMTARIVE 

ShTESë NGA BANkA RAIFFEISEN Sh.A.   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, nenit 43, 
shkronjat “c” dhe “e” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën 
e Shqipërisë“ i ndryshuar; të nenit 23, pikat 1 dhe 3, nenit 24, pika 1, 
shkronja “ç”, të nenit 54, pika 2, shkronja “dh”, nënpikat v, vi, vii dhe 
shkronja “ë”, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Raiffeisen sh.a. 
të veprimtarive financiare shtesë, si më poshtë:

a) “Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe 
në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTc) ose 
ndryshe, si më poshtë: 

i.  letra me vlerë të transferueshme,
ii.  instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, 

duke përfshirë veprimet me arin,
iii.  pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me 

vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent 
(si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve 
lidhur me këto emetime.

b) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse 
për të gjitha veprimtaritë e përfshira në licencën e dhënë nga Banka 
e Shqipërisë, duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, 
kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si 
dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e 
shoqërive”.
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2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për të kryer 
ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës të Bankës Raiffeisen 
sh.a., sipas pikës 1 të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij 
vendimi.

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

 
ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 51, datë 28.07.2010

pëR 
ULJEN ME 0.25 pIkë pëR qIND 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 miratojë uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe repo të anasjellta) me 0.25 pikë 
për qind. 

 Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes bëhet 5.00 për qind nga 5.25 për qind, që është aktualisht.

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

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

 ky vendim hyn në fuqi në datën 29.07.2010.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 53, datë 28.07.2010

pëR 
LIRIMIN NGA DETYRA Të DREJTORIT Të DEpARTAMENTIT Të 
kONTABILITETIT DhE FINANcëS Të BANkëS Së ShqIpëRISë 

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

VENDOSI:

1. Miratimin e lirimit të zotit Artan Toro nga funksioni i Drejtorit të 
Departamentit të kontabilitetit dhe Financës të Bankës së Shqipërisë. 

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

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

 ky vendim hyn në fuqi në datën 31.07.2010.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 6

korrik 2010

vëllimi 12
numër 6
korrik 2010

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 6

korrik 2010

vëllimi 12
numër 6
korrik 2010

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 54, datë 28.07.2010

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI MARRëDhëNIET E BANkëS Së 

ShqIpëRISë ME BAShkëpUNëTORë Të JAShTëM”  

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 ”për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe të nenit 13, 
pika 1 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, me propozim të Departamentit 
të kërkimeve, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë 
me bashkëpunëtorë të jashtëm”.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë, 
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. Vendimi nr. 54, datë 10.07.2002 i këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “Mbi marrëdhëniet e bashkëpunimit me specialistë 
të jashtëm për nevoja të Bankës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 
shfuqizohet.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

    
SEkRETARI kRYETARI
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RREGULLORE

“MBI MARRëDhëNIET E BANkëS Së ShqIpëRISë ME 
BAShkëpUNëTORë Të JAShTëM”

(Miratuar me vendimin nr. 54, datë 28.07.2010, të këshillit 
Mbikëqyrës)

kREU I
Të pëRGJIThShME

Neni 1
Objekti dhe fusha e zbatimit

1. Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve dhe 
procedurave të cilat rregullojnë marrëdhëniet e Bankës së 
Shqipërisë me bashkëpunëtorë të jashtëm, në funksion të 
realizimit të nevojave dhe të objektivave strategjikë të saj.

2. Subjekte të kësaj rregulloreje janë të gjitha njësitë organizative 
të Bankës. 

Neni 2
qëllimi

kjo rregullore ka për qëllim, realizimin dhe rritjen e bashkëpunimit 
me institucione apo specialistë të fushave të ndryshme, nëpërmjet 
ndërmarrjes së studimeve, punimeve, aktiviteteve apo projekteve të 
përbashkëta. 

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe në zbatim të:

a) Ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; 

b) Statutit të Bankës së Shqipërisë; dhe
c) Akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 4
përkufizime

Në këtë rregullore, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

“Banka” – është Banka e Shqipërisë;
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“Bashkëpunëtorë të jashtëm” - janë institucionet apo specialistët, të 
cilët vënë në shërbim të nevojave të Bankës, energjitë dhe kapacitetet 
e tyre intelektuale, duke mundësuar kryerjen e punimeve, studimeve, 
aktiviteteve apo projekteve të përbashkëta në funksion të realizimit të 
nevojave dhe të objektivave të saj strategjikë;

“Institucione” - janë bankat qendrore, universitetet, institutet 
akademike dhe shkencore, organizatat joqeveritare, qendrat kërkimore, 
si dhe subjekte të tjera të ngjashme me ta, të cilët bashkëpunojnë me 
Bankën e Shqipërisë; 

“Specialist” - janë individët, të cilët zotërojnë njohuri në fusha 
dhe shkenca të caktuara me të cilët Banka lidh marrëdhënie 
bashkëpunimi;

“Bashkëpunim”- është marrëdhënia midis bashkëpunëtorëve të 
jashtëm dhe Bankës, për kryerjen e punimeve, studimeve, aktiviteteve 
apo projekteve të përbashkëta në kuadër të realizimit të nevojave dhe 
objektivave strategjikë të saj;

“Departamenti propozues” - është njësia organizative e Bankës, e 
cila në përputhje me veprimtarinë e saj ndërmerr nismën dhe ndjek 
bashkëpunimin me bashkëpunëtorët e jashtëm;

“Bashkautorësi” – do të ketë kuptimin e përcaktuar në nenin 4 të 
Ligjit “për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me të”. 

kREU II
kRITERET DhE pROcEDURAT

Neni 5
Fusha e bashkëpunimit

Në përputhje me fondet e planifikuara në buxhetin e Bankës së 
Shqipërisë të vitit ushtrimor të miratuar nga këshilli Mbikëqyrës, si dhe 
me nevojat e tyre, departamentet e Bankës përcaktojnë drejtimet dhe 
fushat kryesore në të cilat vlerësojnë se duhet të shtrihen bashkëpunimet, 
si dhe afatet e mundshme të kryerjes së tyre. 

Neni 6
Grupi i punës

1. Në çdo rast bashkëpunimi, me nismën e Departamentit 
propozues, Guvernatori urdhëron ngritjen e një grupi pune, i cili 
ngarkohet me përcaktimin e objektit/ qëllimit të bashkëpunimit 
si dhe përzgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm. 

2. Grupi i punës përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët 3 anëtarë 
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përzgjidhen nga departamenti propozues dhe 2 anëtarë nga 
njësitë e tjera organizative të Bankës. Grupi i punës kryesohet 
nga Drejtori i departamentit propozues. 

Neni 7
kriteret e përzgjedhjes

1. përzgjedhja e bashkëpunëtorit të jashtëm nga grupi i punës, 
bazohet në kriteret e mëposhtme:

a) për institucionet:
i.  emri i mirë i institucionit, 
ii.  lidhjet me botën akademike, 
iii.  eksperienca në fushën ku ushtrojnë veprimtarinë,
iiii.  niveli i punimeve /publikimeve shkencore. 

b) për specialistin:
i.  niveli i formimit shkencor;
ii.  punime shkencore të mëparshme, të cilat janë publikuar ose 

dorëzuar për publikim;
iii.  niveli dhe statusi i bashkëpunimit të specialistit me institucionet 

akademike ku ai ka studiuar;
iiii. njohuritë specifike dhe eksperiencat në fushën përkatëse të 

bashkëpunimit.

2. Grupi i punës përgatit një raport vlerësues, i cili duhet të 
përmbajë: 

a) objektin dhe qëllimin e bashkëpunimit; 
b) bashkëpunëtorin e jashtëm të përzgjedhur; 
c) masën dhe mënyrën e pagesës; si dhe
d) afatin e bashkëpunimit.

Neni 8
Miratimi i bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe objektit të bashkëpunimit

1. Departamenti propozues, në rastin e bashkëpunimit me 
specialistë, mbështetur në raportin e përcaktuar në pikën 2 të 
nenit 7 të kësaj rregulloreje, i propozon Guvernatorit të miratojë 
me urdhër të veçantë bashkëpunëtorin e jashtëm dhe objektin e 
bashkëpunimit. Në çdo rast, urdhri përmban:

a) objektin e bashkëpunimit; 
b) bashkëpunëtorin e jashtëm (specialist); 
c) masën dhe mënyrën e pagesës; si dhe
d) afatin e bashkëpunimit.

2. Në rastin e bashkëpunimit me institucione, bashkëpunëtori 
dhe objekti i bashkëpunimit miratohet nga këshilli Mbikëqyrës, 
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bazuar në propozimin e bërë nga Departamenti i cili ka 
ndërmarrë nismën e bashkëpunimit. Në vendimin e miratimit, 
këshilli Mbikëqyrës përcakton dhe masën, mënyrën e pagesës si 
dhe afatin e bashkëpunimit. 

Neni 9
Masa e pagesës

1. Masa e pagesës për çdo objekt bashkëpunimi me specialistë 
mund të jetë deri në kufirin e tri pagave bazë mujore të pozicionit 
të punës “nëndrejtor”, sipas përcaktimeve të bëra në rregulloren 
“për strukturën e pagave, bazuar në klasifikimin e vendeve 
përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë”.

2. Në rastet kur grupi i punës, i ngritur sipas nenit 6 të kësaj 
rregulloreje, vlerëson se pagesa për objekte të veçanta 
bashkëpunimi, duhet të jetë më e lartë se kufiri i përcaktuar 
në pikën 1 të këtij neni, me propozim të departamentit që ka 
ndërmarrë nismën e bashkëpunimit, këshilli Mbikëqyrës miraton 
një pagesë me vlerë më të lartë. 

Neni 10
punësimi i bashkëpunëtorit të jashtëm

1. Në rastet kur bashkëpunimi për realizimin e punimeve të 
ndryshme, mes Bankës dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, 
kërkon qëndrimin e një ose disa specialistëve pranë Bankës, 
departamenti propozues në bashkëpunim me Departamentin 
e Burimeve Njerëzore, mund të propozojnë sipas rastit tek 
Guvernatori, lidhjen e një kontrate punësimi të përkohshëm, 
midis Bankës dhe specialistit përkatës.

 
2. Niveli i pagës që do të akordohet në këtë rast, do të jetë deri 

në kufirin e pagës bazë për vendin e punës “Nëndrejtor”, sipas 
përcaktimeve të bëra në rregulloren “për strukturën e pagave 
bazuar në klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në Bankën 
e Shqipërisë”.

3. Niveli i pagës përkatëse, përcaktohet nga Guvernatori 
me propozim të Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe 
Departamentit propozues. propozimi bazohet në: 

a) nivelin (titullin) akademik që specialisti mban;
b) pritshmëritë për natyrën, vështirësinë dhe kompleksitetin e 

punimit/studimit;
c) punimet shkencore të mëparshme të tij dhe revistat në të cilat 

janë publikuar ose dorëzuar për publikim;
d) nivelin dhe statusin e bashkëpunimit të specialistit me institucionet 

akademike ku ai ka studiuar.
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Neni 11
Marrëveshja mes palëve

1. Si rregull, në çdo rast bashkëpunimi të miratuar, mes 
bashkëpunëtorit të jashtëm dhe drejtuesit të departamentit 
propozues, nënshkruhet një marrëveshje paraprake nga të dyja 
palët.

2. përjashtimisht nga pika 1 e këtij neni, në rastet kur e çmon të 
nevojshme, marrëveshja nënshkruhet nga Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë. 

Neni 12
pagimi i shpenzimeve dhe i dietave

1. kur gjykohet e arsyeshme nga Administratorët, në rastet kur 
në Bankën e Shqipërisë kërkohet prania e bashkëpunëtorit të 
jashtëm, Banka mbulon të gjitha shpenzimet e udhëtimit, si dhe 
dietat dhe shpenzimet e tjera që bashkëpunëtori do të duhet të 
kryejë gjatë kohës së qëndrimit në Shqipëri.

2. Mbulimi i shpenzimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, 
do të bëhet bazuar në dispozitat e udhëzimit “për kuotat dhe 
procedurat e kryerjes së shpenzimeve të nevojshme, të lindura 
nga marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me persona të tretë”.

Neni 13
E drejta e autorit

1. Si rregull për punimet e realizuara nga bashkëpunimi me 
bashkëpunëtorët e jashtëm, e drejta e autorit i njihet Bankës.

2. përjashtimisht me përcaktimin e bërë në pikën 1 të këtij neni, e 
drejta e autorit mund t’i njihet edhe bashkëpunëtorit të jashtëm. 
Në këtë rast, bashkautorësia përcaktohet në marrëveshjen e 
parashikuar në nenin 11 të kësaj rregulloreje.

Neni 14
procedura e informimit

1. Departamenti propozues informon periodikisht Guvernatorin në 
lidhje me ecurinë e bashkëpunimit.

2. Në përfundim të çdo bashkëpunimi, departamenti propozues 
harton një raport vlerësues mbi realizimin e bashkëpunimit.
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kREU III
Të FUNDIT

Neni 15
publikimi i punimeve

publikimi i punimeve të realizuara nga bashkëpunimi me 
bashkëpunëtorët e jashtëm, do të bëhet bazuar në rregulloren “për 
procedurat e botimeve në Bankën e Shqipërisë”. 

Neni 16
Shfuqizime

1. Rregullorja “Mbi marrëdhëniet e bashkëpunimit me specialistë 
të jashtëm për nevoja të Bankës së Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin nr. 54, datë 10.07.2002, të këshillit Mbikëqyrës, 
shfuqizohet.

2. Të gjitha dispozitat e akteve nënligjore të Bankës që bien në 
kundërshtim me këtë rregullore shfuqizohen.

Neni 17
Të tjera

Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë, për 
zbatimin e këtij vendimi.

Neni 18
hyrja në fuqi

kjo rregullore hyn në fuq menjëherë.

kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS

 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.”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 3, 
pRILL 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 24.03.2010 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 14.04.2010 “për 
miratimin e “Sistemit raportues për subjektet financiare jobanka””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.27, datë 14.04.2010 “për 
miratimin e “politikës Operacionale të Mbikëqyrjes””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 14.04.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 28.04.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës 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””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 4, 
MAJ 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 12.05.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga dega e 
Bankës Alpha-Albania/Alpha Bank-Albania”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 12.05.2010 “për disa 
ndryshime në vendimin nr.54, datë 10.07.2002 “Mbi marrëdhëniet 
e bashkëpunimit me specialistë të jashtëm për nevoja të Bankës së 
Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 26.05.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 26.05.2010 “për 
miratimin e rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare””.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 5, 
qERShOR 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.06.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
credins sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 16.06.2010 “për disa 
ndryshime 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””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 16.06.2010 “për 
miratimin e procedurës së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen e 
pasurisë së paluajtshme shtetërore “Ish-hotel Dajti” nga Banka e 
Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 30.06.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 30.06.2010 “për disa 
ndryshime në “Dokumentin e politikës Monetare për periudhën 
2009 -2011””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 30.06.2010 “për një 
ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 30.06.2010 “për një 
ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 30.06.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes””.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 30.06.2010 “për 
miratimin e rregullores “Mbi transaksionet e shitblerjeve me të 
drejta të plota””.
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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.


