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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA SHQIPËRISË

ZËVENDËSGUVERNATORI I PARË

NR. PROT. 43     DATË: 09.01.2014 

URDHËR

“PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË “PËR RAPORTIMIN E 
INSTRUMENTEVE TË PAGESAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 10, pika 4, të Statutit të Bankës 
së Shqipërisë, miratuar me vendimin nr. 100, datë 19.12.2000, 
i ndryshuar; nenit 34 të rregullores “Për instrumentet e pagesave 
elektronike”, miratuar me vendimin nr. 11, datë 06.02.2008 të Këshillit 
Mbikëqyrës, i ndryshuar, bazuar në propozimin e Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës:

URDHËROJ:

1. Miratimin e metodologjisë “Për raportimin e instrumenteve të 
pagesave”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri. 

2. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës me ndjekjen e zbatimit të këtij urdhri nga ana e 
bankave. 

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij urdhri në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.  

4. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës me dërgimin e këtij urdhri të gjitha bankave.   

5. Me hyrjen në fuqi të këtij urdhri, shfuqizohet urdhri me nr prot.6670, 
datë 20.08.2008,  i Zëvendësguvernatorit të Parë për miratimin e 
metodologjisë “Për raportimin e instrumenteve të pagesave”.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.   

ELISABETA GJONI
            

ZËVENDËSGUVERNATOR I PARË
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METODOLOGJIA “PËR RAPORTIMIN E INSTRUMENTEVE TË 
PAGESAVE”

I. TË PËRGJITHSHME 

Në përmbushje të funksionit të saj publik si mbikëqyrës dhe katalizator i 
sistemeve të pagesave, Bankës së Shqipërisë i nevojitet një informacion 
i plotë lidhur me treguesit cilësorë dhe sasiorë në fushën e sistemit të 
pagesave, në mënyrë që të kryejë një mbikëqyrje efektive si dhe të nxisë 
zhvillimet në këtë fushë. Grumbullimi, përpunimi dhe publikimi i këtyre 
treguesve statistikorë mundëson analizimin e tendencave, monitorimin 
e zhvillimeve, minimizimin e rrezikut si dhe nxitjen e transparencës 
ndaj publikut. Kështu, instrumentet e pagesave si pjesë integrale e 
sistemit të pagesave, gjithnjë e më shumë po tërheqin vëmendjen e 
autoriteteve mbikëqyrëse. Për këtë qëllim, metodologjia për raportimin 
e instrumenteve të pagesave, e hartuar nga Banka e Shqipërisë, synon 
ndërtimin e një baze të dhënash mbi përdorimin e instrumenteve të 
pagesave në funksion të objektivave të lartpërmendura . 

Bazuar në anekset bashkëlidhur të këtij dokumenti, raportimi mbi 
përdorimin e instrumenteve bëhet nga bankat dhe degët e bankave të 
huaja, të cilat operojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. 
Periodicitetet e këtyre raportimeve përcaktohen në pikën III (Procedura 
për grumbullimin dhe paraqitjen e raporteve) të këtij dokumenti. 

Struktura e metodologjisë është ndërtuar duke u bazuar në llojet e 
instrumenteve të pagesave, në tipet e transaksioneve dhe/ose në llojet 
e terminaleve ku instrumentet e pagesave përdoren. Kjo metodologji 
është hartuar në përputhje me standardet ndërkombëtare të vendosura 
nga Banka Qendrore Evropiane (Blue Book) dhe Banka për Rregullimet 
Ndërkombëtare – BIS (Red Book). 

Në mënyrë të hollësishme metodologjia përfshin: 
a)  anekset për raportim;
b) procedura për grumbullimin dhe paraqitjen e raportit; 
c)  instruksione mbi hartimin e raporteve sipas anekseve bashkëlidhur;
d)  shpjegimin e termave sipas kuptimit që ato kanë në këtë metodologji. 

II. ANEKSET PËR RAPORTIM

Anekset bashkëlidhur kësaj metodologjie janë pjesë përbërëse e saj 
dhe i listojmë si më poshtë:
Aneksi 1.Pagesat sipas instrumenteve; 
Aneksi 2. Transaksionet sipas tipit dhe terminaleve; 
Aneksi 3. Transaksione cash në arkë;
Aneksi 4. Transaksione periodike në sistem (book entry); 
Aneksi 5.  Kartat bankare;
Aneksi 6. Terminalet për kartat dhe paranë elektronike; 
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Aneksi 7.  Statistika mbi numrin e llogarive të klientëve; 
Aneksi 8.  Statistika mbi mbajtësit e kartave;
Aneksi 9.  Statistika mbi shpërndarjen rajonale të terminaleve; dhe
Aneksi 10. Teprica e parasë elektronike.

III. PROCEDURA PËR GRUMBULLIMIN DHE PARAQITJEN E 
RAPORTEVE

1. Subjektet të cilat raportojnë janë bankat dhe degët e bankave të 
huaja të licencuara nga Banka e Shqipërisë.

2. Periodiciteti dhe afati i raportimit është si më poshtë: 

 Periudha për të cilën raportohet është nga 1 deri në datën 31 të 
çdo muaji.

•	  Anekset 1, 2, 3 dhe 4 raportohen çdo muaj nga bankat   
 jo më vonë se data 15 e muajit pasardhës. 

•	  Anekset 5 dhe 6 raportohen çdo tre muaj nga bankat jo më  
 vonë se data 25 janar, 25 prill, 25 korrik dhe 25 tetor. 

•	  Anekset 7, 8 ,9 dhe 10 raportohen nga bankat çdo fund viti,  
 dhe afati i raportimit është jo më vonë se data 25 janar e vitit  
 pasardhës. 

3. Njësia ku raportohet është Sektori i Licencimit, Politikave dhe 
Mbikëqyrjes pranë Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe 
Kontabilitetit dhe Financës, Banka e Shqipërisë. Informacioni 
dërgohet me shkresë zyrtare si dhe në formë elektronike në formatin 
bashkëlidhur, në adresën e mëposhtme:

        Statistika-IPE@bankofalbania.org 

4. Njësia monetare e raportimit është LEK-u. Raportimi bëhet i 
veçantë për secilën valutë, sipas njësisë monetare të instrumentit 
nëpërmjet të cilit kryhet pagesa si: ALL, USD, EUR dhe valuta të 
tjera. Konvertimi i pozicioneve të valutave të huaja në LEK bëhet 
me kursin zyrtar të këmbimit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë 
në ditën e fundit të periudhës raportuese. Raportimi përfshin vëllimn 
(numrin e pagesave) dhe vlerën e tyre në total, e shprehur në milionë 
lekë.

5. Në të gjitha anekset e kësaj metodologjie, raportimi do të kryhet 
në monedhën në të cilën ndodh pagesa dhe jo në monedhën në të 
cilën është llogaria e cila preket për kryerjen e saj.

6. Banka e Shqipërisë publikon të dhënat e raportuara nga bankat 
në mënyrë të agreguar, përveç rasteve kur ky informacion përdoret 
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për arsye analizash dhe studimesh, si dhe për përmbushjen e 
funksioneve të autoriteteve mbikëqyrëse që lidhen në mënyrë direkte 
apo indirekte me fushën e sistemit të pagesave. Në këtë rast, Banka 
e Shqipërisë njofton subjektet  raportuese të kësaj metodologjie.

7. Bankat raportojnë në përputhje me afatet dhe formën e përcaktuar 
në këtë metodologji. Në rast mosrespektimi të kësaj metodologjie 
dhe cënimit të mbarëvajtjes së funksioneve të saj, Banka e Shqipërisë 
merr masa të parashikuara në kuadrin ligjor dhe rregullativ. 

8. Kjo metodologji do të rishikohet nga Banka e Shqipërisë sa herë 
të konsiderohet e nevojshme, duke marrë masa paraprake për 
konsultimin dhe informimin e bankave.

IV. INSTRUKSIONE PËR HARTIMIN E RAPORTEVE SIPAS 
ANEKSEVE BASHKËLIDHUR

ANEKSI 1: PAGESAT SIPAS INSTRUMENTEVE 

Aneksi i parë i raportimit përbëhet nga 10 (dhjetë) rubrika, ku paraqiten 
numri dhe vlera e pagesave sipas instrumentit të përdorur për të kryer 
pagesën, brenda ose jashtë vendit. Në këtë aneks, do të raportohen 
transfertat për lëvizjen e fondeve të iniciuara nga klienti pranë bankës 
së tij (banka raportuese), ku klienti mund të jetë në rolin e urdhëruesit 
apo të përfituesit të fondeve. Në këtë aneks përfshihen edhe transfertat 
në të njëjtin emër, por vetëm kur ato kryhen në llogari të bankave të 
ndryshme. Në këtë aneks nuk raportohen transaksionet e iniciura nga 
banka1, me përjashtim të rasteve kur këto transaksione konsistojnë në 
pagesa vetëm të bankës ( detyrime utilitare, paga etj.). Raportimi bëhet 
i ndarë sipas valutave: në ALL, EUR, USD dhe valuta të tjera. Gjithashtu, 
ky aneks përfshin dhe ndarjen më vete në llogaritë për individë dhe 
llogaritë për bizneset (aty ku është e nevojshme).

I. Transferta kreditimi të iniciuara nga klientët 

Në rubrikën e parë, raportohen transfertat e kreditimit të iniciuara nga 
klienti pranë bankës raportuese, të ndara sipas mënyrës në të cilën 
klienti dërgon instruksionet, në formë letër apo në formë elektronike, 
si më poshtë. 

Gjithashtu, në këtë rubrikë përfshihen edhe transfertat e kreditimit të 
urdhëruara nga klienti për shlyerjen e detyrimit të kartave me funksion 
krediti apo debitimi të vonuar meqenëse konsiderohen si pagesa të 
ndara nga ato të kartë-mbajtësit për lëshuesin e tyre. 

Në rastet e pagesave periodike apo urdhër pagesave në formën e 

1  Si për shembull transaksione të iniciuara me qëllim përmbushjen aktivitetit të saj bankar/financiar. 
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batche-ve, çdo pagesë individuale llogaritet si një transaksion. 

Transfertë krediti në formë letër – Raportohen vetëm transfertat e kreditit 
të urdhëruara nga klienti në formë letër. Gjithashtu, këtu raportohen 
edhe transfertat e kreditit të urdhëruara nga klienti në formë elektronike, 
por që kërkojnë procesim manual nga punonjësit e bankës për t’u 
ekzekutuar.

Ndër transfertat e kreditit në formë letër të cilat ndahen në individë dhe 
biznese, mund të përmendim:

- Transferta ndërmjet llogarive të së njëjtës bankë: raportohen  
 transfertat llogari-llogari brenda së njëjtës bankë.
- Transferta ndërbankare brenda vendit: raportohen transfertat të  
 cilat kalojnë nga një llogari e një banke (banka raportuese), tek  
 një llogari në një bankë tjetër brenda vendit. 

Transfertë krediti në formë jo-letër – Raportohen vetëm transfertat 
e kreditit të urdhëruara nga klienti në formë elektronike dhe që nuk 
kërkojnë ndërhyrjen manuale të punonjësit të bankës për t’u ekzekutuar. 
Në këtë rubrikë, përfshihen edhe transfertat periodike të cilat janë 
origjinuar në formë letër, por që janë ekzekutuar në formë elektronike. 
Në këtë zë përfshihen  edhe transfertat e kreditimit të kryera nga një 
klient nëpërmjet një ATM-je (Automated Teller Machine).

Më konkretisht, këto transferta klasifikohen sipas mënyrës së marrjes së  
urdhërpagesës:
•	  nëpërmjet internetit (internet banking);
•	  nëpërmjet telefonit (telephone banking);
•	  nëpërmjet celularit (mobile banking);
•	  nëpërmjet kompjuterit (computer banking);
•	  Të tjera: këtu raportohen të gjitha transfertat e kryera në formë   

 elektronike por që nuk përfshihen tek ndonjë nga zërat e   
 përmendur më sipër.

II. Pagesa të iniciuara nga klientët me kartë 

Në këtë rubrikë raportohen pagesat të cilat kryhen nga klienti me anë të 
një karte të lëshuar nga banka raportuese. Pagesat me këto karta kryhen 
në të gjitha terminalet (pikat e shitjeve POS) ose nëpërmjet kanaleve të 
tjera të ofruara nga banka (brenda ose jashtë vendit), si për shembull 
pagesat me karta nëpërmjet internetit, celularit. Këtu nuk përfshihen 
pagesat me para elektronike si dhe pagesat me celular, në internet etj. 
Tërheqjet dhe depozitimet në ATM, transfertat nëpërmjet ATM-ve si dhe 
tërheqjet cash nga POS-et nuk përfshihen në këtë rubrikë. Pagesat e 
kryera me karta të lëshuara nga banka të tjera, në terminalet POS të 
ofruara nga banka raportuese nuk përfshihen në këtë rubrikë, pasi ato 
raportohen nga banka përkatëse, e cila ka emetuar kartën.
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Sipas funksioneve që kanë, pagesat me këto karta ndahen në kategoritë 
e mëposhtme:

- Kartë debiti – i lejon mbajtësit të autorizuar të ketë akses   
 në llogarinë e tij pranë emetuesit për të kryer blerje me fondet  
 e disponueshme në këtë llogari si edhe për të tërhequr para  
 cash, në rastet kur kjo kartë është e kombinuar me kartën me  
 funksion cash-i;
- Kartë me debitim të vonuar – e ngjashme me kartat e   
 debitit  përveç faktit që shlyerja e pagesës në llogari bëhet në  
 total, në një periudhe të përcaktuar kohe, sipas kushteve të  
 përcaktuara në kontratë; 
- Kartë krediti – i jep mundësinë mbajtësit të saj të përdorë një  
 linjë krediti nëpërmjet së cilës mbajtësi mund të bëjë blerje  
 dhe ose të tërheqë cash deri në një kufi të paracaktuar. Sasia  
 e lejuar e kreditit, si rregull shlyhet e plotë në fund të një   
 periudhe të caktuar, ose mund të shlyhet pjesërisht dhe e shtyrë  
 në kohë, në përputhje me termat e përcaktuara në kontratë;
- Charge cards – e ngjashme me kartat e kreditit, përveç   
 faktit se shlyerja e kredisë bëhet e plotë dhe brenda   
 afatit të përcaktuar  në kontratë. Për qëllime statistikore   
 klasifikohen si karta krediti;

III. Debitimi direkt

Këtu përfshihen debitime të autorizuara paraprakisht, kryesisht periodike, 
të llogarisë së debituesit nga ana e përfituesit. Përfshihen debitimet e 
kryera vetëm një herë dhe ato periodike. Në rastin e debitimit direkt 
periodik, çdo pagesë individuale llogaritet si një transaksion i vetëm. 
Gjithashtu, në këtë rubrikë përfshihet edhe shlyerja e detyrimeve të 
kartave me funksion krediti apo debiti të vonuar, pasi konsiderohen 
pagesa të veçanta nga mbajtësi i kartës për emetuesin e kartës. 
Debitimet direkte të cilat rrjedhin nga shlyerja e një pagese me kartë 
individuale nuk duhet të raportohen për shkak të rrezikut të numërimit 
të dyfishtë. Debitimi direkt raportohet nga banka e përfituesit.

IV.  Pagesa me para elektronike 

Në këtë rubrikë raportohen pagesat me para elektronike, të iniciuara 
nga mbajtësi i parasë elektronike (urdhëruesi) në favor të përfituesit. 
Këto pagesa raportohen të ndara sipas: (1) pagesa me para elektronike 
nëpërmjet një karte (2) pagesa me para elektronike të tjera si (në formën 
e produkteve të parapaguara kompjuterike).  

V. Çeqet
Pagesat me çeqe raportohen nga banka, ku përfituesi ka paraqitur 
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çekun për rimbursim të parave nga ky çek. Në këtë rubrikë raportohen 
të gjitha llojet e çeqeve, si ato bankare apo personale, por edhe lloje 
të tjera si çeqe udhëtimi apo nota premtimi të lëshuara nga bankat (në 
rast se ka të tilla). Këtu raportohen edhe tërheqjet cash me anë të një 
çeku. Çeqet e emetuara por jo të pranuara për shlyerje nuk përfshihen. 
  

VI. Pagesa me instrumente të tjera

Në këtë rubrikë përfshihen pagesat e klientëve me instrumente të tjera, 
të cilat nuk përfshihen në asnjë nga pikat më lart.

VII. Totali i pagesave të klientëve 

Është shuma e pagesave të raportuara në rubrikat e mësipërme (I –
VI). Nga totali i pagesave të klientëve të raportuara, në rubrikën VII.1 
raportohen vetëm pagesat ndërkombëtare të klientëve, të cilat banka 
raportuese dërgon/inicion për llogari të një klienti, në një bankë të huaj. 
Transfertat e kreditimit raportohen nga banka e urdhëruesit (përfituesi i 
fondeve është klient i një banke jashtë vendit); debitimi direkt dhe çeqet 
raportohen nga banka e përfituesit (pagesa iniciohet nga përfituesi 
pranë bankës raportuese dhe banka e urdhëruesit ndodhet jashtë 
vendit), si dhe pagesat me karta raportohen nga banka emetuese e 
kartës (pagesa është kryer jashtë territorit të Shqipërisë me një kartë të 
emetuar nga banka raportuese). 

VIII. Transferta ndërkombëtare të mbërritura në llogarinë e klientit

Në këtë rubrikë raportohen transfertat ndërkombëtare në hyrje, 
që banka raportuese proceson për klientët e saj. Këto transferta 
raportohen nga banka e përfituesit (urdhëruesi i fondeve është klient 
i një banke jashtë vendit); debitimi direkt dhe çeqet raportohen nga 
banka e urdhëruesit (pagesa iniciohet nga përfitues i cili është klient 
i një banke jashtë vendit), si dhe pagesat me karta raportohen nga 
banka pranuese e kartës (pagesa është kryer në terminalet e ofruara 
nga banka raportuese nëpërmjet një karte të emetuar nga banka jashtë 
vendit).

IX. Transferta ndërbankare

Në këtë rubrikë raportohen të gjitha transfertat ndërbankare të 
iniciuara nga banka raportuese, ku urdhëruese mund të jetë vetë 
banka raportuese ose një bankë tjetër. Transfertat ndërbankare do 
të përfshijnë të gjitha transfertat ndërmjet bankave dhe/ose bankës 
qendrore, brenda vendit dhe ato ndërkombëtare. Transfertat për 
tregun financiar në lekë kryesisht kryhen nëpërmjet sistemit AIPS. Nga 
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totali i transfertave ndërbankare, në rubrikën IX.1 raportohen vetëm 
transfertat ndërkombëtare të iniciuara/dërguara nga banka raportuese 
(urdhëruese) për një bankë përfituese të huaj, jashtë vendit. Këtu 
raportimi do të bëhet në monedhën që kryhet transaksioni.

X. Transferta ndërkombëtare të mbërritura në bankë (nga një bankë 
tjetër) 

Në këtë rubrikë raportohen transfertat ndërbankare ndërkombëtare në 
hyrje, që banka raportuese pret nga një bankë jashtë vendit (banka 
urdhëruese).  

ANEKSI 2:  TRANSAKSIONET SIPAS TIPIT DHE TERMINALEVE 

Ky aneks përfshin raportimin në numër dhe vlerë të transaksioneve me 
karta në terminale, pavarësisht nga valuta e origjinimit të tyre.  Llojet 
e transaksioneve të cilat raportohen në këtë aneks, janë si më poshtë:
i.  Transaksione të kryera në terminalet e vendosura në vend, me  

 anë të kartave të emetuara nga banka raportuese;
ii.  Transaksione të kryera në terminalet e vendosura jashtë vendit,  

 me anë të kartave të emetuara nga banka raportuese; dhe
iii.  Transaksione të kryera në terminalet e vendosura nga banka  

 raportuese, me anë të kartave të emetuara nga banka jashtë  
 vendit.

Në secilën nga rubrikat e mësipërme, pavarësisht valutës së origjinës 
së transaksionit, transaksionet raportohen në monedhën Lek, të ndara 
sipas tipeve të mëposhtme:
a) ATM tërheqje cash;
b) ATM depozitime;
c) Transfertë fondesh nëpërmjet ATM–ve; 
d) Tërheqje cash në terminale POS; 
e) Pagesa me karta në terminale. Në këtë zë përfshihen vetëm 

pagesat me kartë në pikat shitjes, ndërkohë që pagesat nëpërmjet 
kanaleve të tjera të ofruara nga banka (brenda ose jashtë vendit), 
si për shembull pagesat me karta nëpërmjet internetit, celularit nuk 
raportohen në këtë zë. 

f) Transaksione në terminale për mbushjen dhe shkarkimin e parasë 
elektronike. Këto transaksione mundësojnë transmetimin e vlerës 
së parasë elektronike nga emetuesi te përdoruesi dhe të kundërtën. 
Emetimi i parasë elektronike mund të bëhet nëpërmjet kartave ose 
programeve dhe pajisjeve kompjuterike. 

g) Pagesat me para elektronike të cilat mund të bëhen nëpërmjet 
kartave ose pajisjeve dhe programeve kompjuterike.
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ANEKSI 3: TRANSAKSIONE CASH NË ARKË 

Në këtë aneks, raportohen transaksionet cash të klientëve të bankës 
raportuese, të kryera pranë sporteleve (arkave) të saj, si depozitime apo 
tërheqje cash. Raportimi bëhet i ndarë sipas valutës së transaksionit: në 
LEK, EUR, USD apo valuta të tjera. Transaksionet raportohen të ndara 
sipas llojit të përcaktuar si më poshtë:

i.  Depozitime cash në arkë – në këtë rubrikë raportohen   
 transaksionet  cash në arkë me qëllim rritjen e gjendjes   
 së llogarisë së klientit si dhe depozitime në llogari kursimi  
 (me afat) të kryera në llogarinë e vetë apo në një    
 llogari  tjetër brenda  bankës (të cilat raportohen të ndara si për  
 llogaritë e individëve ashtu edhe për llogaritë e bizneseve); dhe 

ii.  Tërheqje cash në arkë – këtu raportohen tërheqjet cash në arkë  
 nga llogaria e klientit të bankës raportuese. 

ANEKSI 4: TRANSAKSIONE PERIODIKE NË SISTEM (BOOK ENTRY 
TANSACTIONS)

Në aneksin e katërt të raportimit, raportohen transaksionet midis 
llogarive të bankës dhe klientit, në vijim të marrëveshjeve/kontratave 
të nënshkruara, si edhe transaksionet e rezultuara nga përdorimi 
i instrumenteve financiare. Raportimi bëhet i ndarë sipas valutës së 
transaksionit: në LEK, EUR, USD apo valuta të tjera. Transaksionet 
raportohen të ndara në dy kategori kryesore (me dy nënkategori për 
secilin zë, për llogaritë e individëve dhe të bizneseve):

i. Transferta kreditimi – në këtë rubrikë raportohen kreditimet në 
llogarinë e klientit të bankës raportuese, të inicuara nga vetë banka, 
pa përdorimin e një instrumenti transferte kreditimi. Këtu përfshihen: 
pagesat e interesave/dividendëve për klientët, disbursimi i kredive 
për klientët, marrëveshjet e depozitave si dhe shitjet e letrave me 
vlerë dhe valutës, transaksione këto të autorizuara nga klienti 
paraprakisht, por për ekzekutimin e të cilave klienti nuk inicion 
urdhër transfertë; dhe

ii. Transferta debitimi – në këtë rubrikë raportohen debitimet në 
llogarinë e klientit të bankës raportuese, të iniciuara nga vetë banka, 
pa përdorimin e një instrumenti të debitimit direkt. Këtu përfshihen: 
transferimi i fondeve nga llogaria e klientit për shlyerjen e kartës së 
kreditit, shlyerjet e kësteve të kredisë, transferimi i fondeve në vijim të 
marrëveshjeve të depozitave, blerja e letrave me vlerë dhe valutës, 
si edhe të gjitha tipet e komisioneve për çdo instrument pagese 
dhe/ose transaksion të kryer, transaksione këto të autorizuara nga 
klienti paraprakisht. 
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ANEKSI 5:  KARTAT BANKARE 

Në këtë aneks raportohet numri total i kartave të emetuara nga banka 
raportuese dhe të vlefshme/aktive në periudhën e raportimit. Këtu 
raportohet numri total i kartave lëshuar klientëve, pavarësisht sa shpesh 
ato janë përdorur gjatë periudhës së raportimit apo nëse përdoren 
brenda ose jashtë vendit. Kartat të cilat janë të skaduara apo që nuk janë 
marrë në dorëzim nga klientët (joaktive), nuk përfshihen në këtë aneks. 
Këtu përfshihen edhe kartat e lëshuara nga banka në bashkëpunim me 
kompanitë, nëse ka të tilla. Numri i kartave në qarkullim nuk llogaritet 
nëpërmjet llogarive të cilat këto karta mund të jenë të lidhura pasi ai 
mund të jetë më i lartë ose më i ulët se numri i kartave në qarkullim 
(si për shembull disa karta të lidhura me një llogari dhe e kundërta një 
kartë e lidhur me më shumë se një llogari). Nëse një kartë ofron më 
shumë se një funksion, ajo duhet raportuar në secilën prej rubrikave 
(I, II.1, II.2), sipas funksioneve që mbart. Përsa i përket numrit total të 
kartave të emetuara (rubrika e IV-t e këtij aneksi), çdo kartë raportohet 
vetëm një herë, pavarësisht funksioneve që mbart.

Numri i kartave raportohet i ndarë sipas funksionit, si më poshtë:
i. Karta me funksion cash-i - në këtë rubrikë raportohet numri i kartave 

që i mundëson përdoruesit të saj të depozitojë ose të tërheqë cash 
nga një terminal në ATM; 

ii. Karta me funksion pagese - raportohet numri i kartave të cilat 
mund të kenë funksion debiti apo debiti të vonuar, krediti dhe 
charge cards, që i lejojnë mbajtësit të autorizuar të aksesojë në 
llogarinë e tij pranë emetuesit dhe/ose të përdorë një linjë krediti 
nga banka, për të kryer pagesa për blerje apo shërbime. Raportimi 
bëhet i ndarë sipas funksionit të kartës: (1) me funksion debiti; (2) 
me funksion krediti, përfshirë kartat me funksion charge cards; (3) 
me funksion debiti të vonuar. 

iii. Karta me funksion para elektronike - raportohet numri i kartave 
të parapaguara të cilat mund të rimbushen dhe përdoren për një 
gamë të gjerë qëllimesh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Në 
këtë zë futen dhe (iii.1) kartat me funksion para elektronike të cilat 
janë rimbushur të paktën një herë.

iv. Numri total i kartave – raportohet numri total i kartave të lëshuara 
klientëve dhe të vlefshme për periudhën e raportimit, pavarësisht 
funksioneve që mbartin. Nga totali i kartave, në zërin IV.1 raportohet 
vetëm numri i kartave që kanë më shumë se një funksion.  

Aneksi 5 i kartave shoqërohet me informacion mbi operatorin e 
kartave të emetuara nga banka raportuese: karta lokale (emetuar nga 
vetë banka pa ndërmjetësinë e një operatori ndërkombëtar kartash), 
Visa, Master Card, American Express, apo të tjerë (operatorët e tjerë 
specifikohen nga vetë banka raportuese). 
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ANEKSI 6:  TERMINALET PËR PËRDORIMIN E KARTAVE DHE PARASË 
ELEKTRONIKE 

Në aneksin 6, raportohet numri total i terminaleve në operim që janë 
në pronësi dhe/ose të instaluara nga banka raportuese deri në fund të 
periudhës për të cilën raportohet. Këtu përfshihen: ATM, terminale POS, 
Virtual POS, si edhe terminalet për përdorimin e parasë elektronike. 
Nëse një terminal ATM ofron funksione të ndryshme, ai raportohet në 
secilën prej rubrikave sipas funksioneve që ofron (I.1, I.2, I.3). Ndërsa 
në numrin total të terminaleve (rubrika e I-rë, Aneksi 6), çdo terminal 
raportohet vetëm një herë, pavarësisht funksioneve që mbart. 

Numri i terminaleve raportohet i ndarë sipas tipologjive /funksioneve 
të mëposhtme:
i. ATM - këtu raportohet numri total i ATM-ve të vendosura në 

përdorim që banka raportuese ka në pronësi. Nga numri total i 
terminaleve të ATM-ve, më poshtë raportohen terminalet në bazë 
të funksioneve që u ofrojnë mbajtësve të kartave: 

 1. tërheqje cash; 
 2. të kryejnë urdhër transferta; dhe
 3. kryerja e depozitave cash. 

ii. Terminale POS (Point Of Sale) – këtu raportohet numri total i 
terminaleve POS/EFTPOS në pronësi dhe/ose të vendosura nga 
banka raportuese, të cilat mundësojnë përdorimin e kartave me 
funksion pagese pranë një pike shitjeje, me qëllim kryerjen e 
pagesave elektronike. Nga totali i terminaleve POS, raportohen të 
ndara terminalet e mëposhtme: 

 1. terminalet me funksion tërheqje cash; dhe
 2. terminalet EFTPOS (Electronic Funds Transfer Points of Sale).

iii. Virtual POS për kartat – këtu raportohet numri total i POS-eve 
virtuale të cilat nuk janë në formën e pajisjeve elektromekanike, të 
ofruara nga banka raportuese dhe që mundësojnë përdorimin e 
kartave për blerjet nëpërmjet internetit. 

iv. Terminalet për përdorimin e parasë elektronike – raportohet numri 
total i terminaleve që lejojnë përdorimin e  parasë elektronike. Këto 
terminale ndahen në:

 (1) terminale për rimbushjen apo shkarkimin e tyre. Këto terminale 
lejojnë transferimin e fondeve elektronike nga emetuesi tek 
përdoruesi. 

 (2) terminale për kryerjen e pagesave me para elektronike. Terminalet 
në pikat e shitjes (point of sale) të cilat lejojnë transferimin e parasë 
elektronike nga karta tek tregtari ose tek balanca e tregtarit ose çdo 
përfitues tjetër.  



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 1

janar 2014

vëllimi 16
numër 1
janar 2014

14 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 15

ANEKSI 7: STATISTIKA MBI NUMRIN E LLOGARIVE TË KLIENTËVE 

Në aneksin numër 7, raportohet numri total i llogarive të klientëve të 
cilat mund të përdoren për qëllime pagesash, numrin e depozitave si 
dhe numrin e klientëve të bankës raportuese, në fund të çdo periudhe 
raportimi si dhe numri total i klientëve për të njëjtën periudhë raportimi.. 
Nga totali i numrit të llogarive të klientëve, raportohet i ndarë numri i 
llogarive të aksesueshme nëpërmjet internetit. Gjithashtu, për qëllime 
studimore llogaritë e klientëve raportohen të ndara në varësi të 
vendqëndrimit në Republikën e Shqipërisë apo jo të klientit, si dhe në 
varësi të llojit të llogarisë (individuale apo jo). Në këtë aneks raportohen 
gjithashtu edhe llogaritë e klientëve në funksion të përdorimit të parasë 
elektronike.  Llogaritë, depozita dhe llogaritë në funksion të parasë 
elektronike të klientëve raportohen të ndara sipas valutës së llogarisë 
në LEK, EUR, USD apo valuta të tjera.

ANEKSI 8: STATISTIKA MBI MBAJTËSIT E KARTAVE 

Në aneksin 8 të raportimit, raportohet numri i kartë-mbajtësve sipas 
grup-moshave të përcaktuara në aneks, si edhe sipas gjinisë. 

ANEKSI 9: STATISTIKA MBI SHPËRNDARJEN RAJONALE TË 
TERMINALEVE 

Në aneksin 9 të raportimit, raportohet numri i terminaleve ATM/POS 
sipas shpërndarjes rajonale të degëve të Bankës së Shqipërisë, referuar 
tabelës së shpërndarjes rajonale të KIB.  

ANEKSI 10: TEPRICA  E PARASË ELEKTRONIKE  

Në ankesin 10, raportohet teprica e parasë elektronike të emetuar nga 
bankat dhe të ruajtur në karta, kompjuter personal, servera ose celular.
Teprica e parasë elektronike ndahet në: 

1) Tepricën e parasë elektronike Card- based- ku raportohet teprica e 
parasë elektronike e ruajtur në karta. 

2) Tepricën e parasë elektronike Computer- based- ku përfshihen: 
      
a) software- based: raportohet teprica e parasë elektronike e ruajtur në 

produkte të cilat bazohen në programe të instaluara në kompjuter 
personal dhe të cilat mundësojnë transmetimin e vlerave elektronike  
nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit si për shembull interneti. 

b) network-based: raportohet teprica e parasë elektronike, me 
produkte të cilat ruajnë vlerën monetare në një server qendror. Kjo 
vlerë monetare përdoret për blerje në internet. 
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c) mobile- based: raportohet teprica e parasë elektronike ku vlera 
monetare e parasë ruhet në pajisje celulare.

V. Shpjegim i termave sipas kuptimit të cilin ato kanë në këtë 
metodologji. 

Në zbatim të kësaj metodologjie, termat e mëposhtme kanë këto 
kuptime:
  
a) Bankë - janë bankat dhe degët e bankave të huaja të licencuara 

nga Banka e Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare dhe/ose 
financiare në territorin e Republikës së Shqipërisë;

b) Klient – është mbajtësi i një llogarie (titullar i llogarisë) në monedhë 
vendase apo të huaj, pranë një banke që ushtron aktivitet në 
Republikën e Shqipërisë;

c) Batch - është një grup instruksione pagesash me vlerë të vogël 
dhe debitime direkt. sistemi AECH pranon, përpunon dhe dërgon 
instruksione pagesash në batch. 

d) Pagesë – është një instruksion pa kushte për depozitim, tërheqje 
apo transferim fondesh, iniciuar nga urdhëruesi/(përfituesi) për 
tek banka e përfituesit/(banka e urdhëruesit), e transmetuar në 
formë elektronike apo letër, me qëllim vendosjen e fondeve në 
dispozicion të përfituesit. Një pagesë mund të kryhet edhe në rastet 
kur urdhëruesi dhe përfituesi është i njëjti person;  

e) Transfertë kreditimi - është një pagesë e iniciuar nga urdhëruesi, 
pranë bankës së urdhëruesit, me qëllim vendosjen e fondeve në 
dispozicion të përfituesit. Në një transfertë kreditimi, si urdhri i 
pagesës ashtu edhe fondet lëvizin nga banka e urdhëruesit për tek 
banka e përfituesit. Një ose disa banka dhe/ose sisteme pagesash 
mund të jenë të përfshira në një transfertë kreditimi;

f) Transfertë debitimi - është një pagesë e autorizuar nga urdhëruesi dhe 
e iniciuar nga përfituesi, pranë bankës së përfituesit. Në një transfertë 
debitimi, urdhri i pagesës lëviz nga banka e përfituesit për tek banka 
e urdhëruesit, ndërsa fondet lëvizin nga banka e urdhëruesit për tek 
banka e përfituesit. Një ose disa banka dhe/ose sisteme pagesash, 
mund të jenë të përfshira në një transfertë debitimi;

g) Debitim direkt - është një instrument pagese që përfshin një autorizim 
për debitimin e llogarisë së urdhëruesit pranë bankës së urdhëruesit, e 
iniciuar nga përfituesi pranë bankës së përfituesit. Zakonisht debitimi 
direkt është një pagesë e autorizuar paraprakisht, ku urdhëruesi 
autorizon pagesën përpara inicimit të saj dhe përdoret më së shumti 
në shlyerjen e detyrimeve që lindin nga përdorimi i shërbimeve publike 
(të tilla, si energji elektrike, ujë, telefon, gaz, etj), por jo vetëm;

h) Pagesë me kartë - është një transaksion pagese që kryhet me anë të 
një karte bankare në një terminal ose në kanale të tjera komunikimi; 

i) Kartë - është një instrument pagese elektronike e emetuar nga një 
bankë që i mundëson mbajtësit, kundrejt një kontrate me shkrim, të 
kryejë transaksione me një ose më shumë funksione si: cash, para 
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elektronike ose me funksione pagese. Kartat me funksion pagese, 
për qëllime statistikore, klasifikohen si karta debiti dhe karta krediti;   

j) Kartë me funksion cash-i – mundëson përdorimin vetëm në ATM ose 
në makinat e cash-it dhe i lejon mbajtësit vetëm të tërheqë cash;

k) Kartë debiti – i lejon mbajtësit të autorizuar të ketë akses në llogarinë 
e tij pranë emetuesit për të kryer blerje me fondet e disponueshme 
në këtë llogari si edhe për të tërhequr para cash, në rastet kur kjo 
kartë është e kombinuar me kartën me funksion cash-i;

l) Kartë me debitim të vonuar – e ngjashme me kartat e debitit përveç 
faktit që shlyerja e pagesës në llogari bëhet në total, në një periudhe 
të përcaktuar kohe, sipas kushteve të përcaktuara në kontratë; 

m) Kartë krediti – i jep mundësinë mbajtësit të saj të përdorë një linjë 
krediti nëpërmjet së cilës mbajtësi mund të bëjë blerje dhe/ose 
të tërheqë cash deri në një kufi të paracaktuar. Sasia e lejuar e 
kreditit, si rregull shlyhet e plotë në fund të një periudhe të caktuar, 
ose mund të shlyhet pjesërisht dhe e shtyrë në kohë, në përputhje 
me termat e përcaktuara në kontratë;

n) Charge cards – e ngjashme me kartat e kreditit, përveç faktit se 
shlyerja e kredisë bëhet e plotë dhe brenda afatit të përcaktuar në 
kontratë. Për qëllime statistikore klasifikohen si karta krediti;

o) Para elektronike – është një instrument pagese, i ndryshëm nga 
instrumenti i pagesave në distancë, i cili ruan vlera monetare në 
formë elektronike dhe që i mundëson mbajtësit të kryejë pagesa 
elektronike. Ky instrument mund të rimbushet me vlera monetare sa 
herë është e nevojshme.

p) Çeku - është një urdhër me shkrim i lëshuar nga një palë (lëshuesi 
i çekut) për palën tjetër (përfituesi i çekut që zakonisht është një 
bankë), nëpërmjet të cilit i kërkohet bankës të paguajë një shumë 
të përcaktuar me paraqitjen e lëshuesit ose të një pale të tretë të 
përcaktuar nga lëshuesi; 

q) Terminal - është një pajisje elektromekanike e cila bën të mundur 
tërheqjen, depozitimin e parasë cash apo transferimin e fondeve 
ndërmjet llogarive, nxjerrje llogarie, apo përdorimin e kartave në 
një pikë shitjeje, etj. Terminalet operojnë si në regjim online, ku 
baza e të dhënave aksesohet në kohë reale, ashtu edhe në regjim 
offline, ku procesimi dhe aprovimi i një transaksioni në një terminal 
bëhet pa kontaktuar ndërkohë emetuesin; 

r) Blue Book – është një publikim i Bankës Qendrore Evropiane “Për 
sistemet e pagesave dhe të shlyerjes së letrave me vlerë në BE, ku 
publikojnë treguesit statistikorë për pagesat jo vetëm shtetet anëtare 
të BE-së, por edhe shtete të tjera jo-anëtare; 

s) Red Book – është një publikim i prodhuar nga Komiteti i Sistemeve të 
Pagesave dhe Shlyerjes ,pranë bankës për shlyerje ndërkombëtare 
(BIS). Qëllimi është që të sigurohet një përshkrim gjithëpërfshirës i 
sistemeve të pagesave të një shteti, dhe

t) KIB – (kodi i identifikimit bankar) është një sekuencë numerike që 
përdoret për të identifikuar në nivel kombëtar një bankë të licencuar 
për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare brenda territorit të 
Republikës së Shqipërisë. Ky kod përcaktohet nga Banka e Shqipërisë.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

GUVERNATORI 

URDHËR

NR. PROT. 202        DATË: 04.10.2013

“PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR SUBJEKTIN PAYLINK SH.A. SI 
OPERATOR SKEME KOMBËTARE PAGESASH ME KARTË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4 të Ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 9, pika 
3 e Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me Vendimin nr. 100, 
datë 19.12.2000 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; i 
ndryshuar, nenit 2, paragrafi 1, nenit 6 paragrafët 1 dhe 2, nenit 14 
të Ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”, 
të neneve 7, 9, 10 dhe 14 të Rregullores “Për licencimin, rregullimin 
dhe mbikëqyrjen e operatorëve të skemave kombëtare të pagesave 
me kartë”, miratuar me Vendimin nr. 42, datë 26.06.2013 të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, si dhe bazuar në propozimin e 
Departamentit të Sistemeve të Pagesave,

URDHËROJ:

1. Miratimin e Licencës për subjektin Paylink sh.a. për të vepruar 
si “Skemë kombëtare e pagesave me kartë” në Republikën e 
Shqipërisë, sipas formatit bashkëlidhur.

2. Veprimtaritë e lejueshme për Operatorin Paylink sh.a përshkruhen 
në Aneksin bashkëlidhur Licencës.

3. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave për komunikimin 
e këtij urdhri Operatorit, dhe me mbikëqyrjen e veprimtarisë së tij.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe Komunikimit për publikimin e Licencës në Fletoren Zyrtare, në Buletinin 
Zyrtar, si dhe në Faqen Zyrtare të Internetit të Bankës së Shqipërisë.   
  

KY URDHËR HYN NË FUQI MENJËHERË.

ARDIAN FULLANI 

GUVERNATOR 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

NR. 1            TIRANË, 04.10.2013

LICENCË
NR. 1, DATË 04.10.2013

OPERATOR SKEME KOMBËTARE TË PAGESAVE ME KARTË 

Në bazë të nenit 2, paragrafi 1, nenit 6 paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit nr. 
133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”, të neneve 7, 
9 dhe 10 të rregullores “Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 
operatorëve të skemave kombëtare të pagesave me kartë”, miratuar 
me Vendimin nr. 42, datë 26.06.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, “PAYLINK”  sh.a. me seli qendrore në Bulevardi 
”Zogu I”, Pallati Edicom, kati 13, Tiranë, i jepet licenca për të vepruar 
si OPERATOR SKEME KOMBËTARE TË PAGESAVE ME KARTË në 
Republikën e Shqipërisë.

Licenca i lejon Operatorit “PAYLINK” sh.a. të kryejë veprimtaritë e 
përshkruara në aneksin bashkëlidhur.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

                   
   ARDIAN FULLANI
             

GUVERNATOR
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ANEKS I LICENCËS

VEPRIMTARITË E LEJUESHME PËR OPERATORIN PAYLINK SH.A.

Veprimtaria e “Skemës kombëtare të pagesave me kartë” përfshin të 
gjitha aktivitetet e mëposhtme:

a) administrimin e përgjithshëm të skemës;
b) mbështetjen e emetimit të kartave, nëpërmjet prodhimit dhe 

personalizimit të tyre, procesimit të të dhënave, vërtetim 
(authentication) dhe autorizim;

c) mundësimin e përdorimit të kartave në ATM, terminale POS (POS/
EFTPOS) terminale virtuale POS (virtual POS) etj.;

d) administrimin e veprimeve në terminalet e mësipërme për kryerjen e 
transaksioneve, duke përfshirë edhe prodhimin e të tilla pajisjeve;

e) pranimin dhe shërbimet e komunikimit për kryerjen e transaksioneve; 
dhe

f) klerimin e pagesave me kartë (përfshirë edhe infrastrukturën e 
nevojshme për shlyerjen e transaksioneve me kartë).

Operatori Paylink sh.a. mund të kryejë, nëpërmjet palëve të treta, vetëm 
aktivitetet e përcaktuara në shkronjat “b” dhe “d”.

ARDIAN FULLANI
             

GUVERNATOR
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 3, DATË 29.01.2014

PËR
MBAJTJEN E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLA 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 3,0 për qind, normën e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (REPO dhe 
REPO të anasjella).

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

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 4, DATË 29.01.2014

“PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË
RREGULLOREN “PËR FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË KLERIMIT TË 

PAGESAVE ME VLERË TË VOGËL 
(AECH)”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronjat “a” dhe “b”, nenit 
3, pika 4, shkronja “dh”, nenit 21, pika 4, nenit 43, shkronja “c”, si 
dhe nenit 53, pika 4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 13, pika 2 i ligjit nr. 133/2013 “Për 
Sistemin e Pagesave”; si dhe të nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me 
propozimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Departamentit 
të Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës dhe 
Departamentit të Teknologjisë dhe Informacionit, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren: “Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël – AECH”, miratuar me vendimin nr. 55, datë 
26.09.2007 të Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar, bëhen ndryshimet 
e mëposhtme:

a) Në nenin 2 shtohet shkronja “c” me përmbajtje si më poshtë dhe 
shkronja “c” ekzistuese bëhet shkronja “d”:

  “ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”.
b) Neni 4 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
 i. pika 17 shfuqizohet;
 ii. në pikën 19 togfjalëshi “Një file mund të përmbajë më shumë  

 se një batch me instruksione pagesash”, shfuqizohet;
 iii. pika 23 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
  “ISO20022 XML - Format mesazhi (ose file) për transmetimin e  

 instruksioneve të pagesave të AECH”.
 iv. në pikën 26 fjala: “netimin” zëvendësohet me fjalën:   
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“kompensimin”;
 v. pika 28 shfuqizohet;
 vi. pika 29 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
  “Marrëveshje Tip është marrëveshja ndërmjet Bankës së   

 Shqipërisë dhe pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë (bankat tregtare)  
 në AECH sipas Shtojcës I, bashkëlidhur”;

 vii.  pika 36 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
  “Kompensim” (netting) është konvertimi në një pozicion   

 të  vetëm neto, debitues ose kreditues, i të drejtave   
 apo detyrimeve,  si rezultat i të cilit vetëm një pozicion   
 përfundimtar neto mund të kërkohet apo të jetë i    
 detyrueshëm;  kompensimi është kontraktues dhe mund të jetë  
 dypalësh ose shumëpalësh, me apo pa përtëritje”;

 viii. pika 48 shfuqizohet.
 ix. pas pikës 66 shtohet një pikë me përmbajtje si më poshtë:
  “Ligji për sistemin e pagesave - është ligji nr. 133/2013, datë  

 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”.
c) Pika 3 e nenit 5 shfuqizohet;
d) Në nenin 6 shkronja “f” bëhet shkronja “dh”, dhe ndryshohet me 

përmbajtje si më  poshtë:
 “siguron zhvillimin e sistemit AECH në përputhje me standardet  që 

vijojnë: 
 i. parimet e infrastrukturës së tregjeve financiare të    

 Komitetit mbi Sistemin e Pagesave dhe Organizatës   
 Ndërkombëtare të Komisioneve të Titujve ,

 ii. parimet e BIS mbi kompensimin (Standardet “Lamfalussy”),
 iii. standardet e Organizatës së Standardeve Ndërkombëtare (ISO),
 iv. standardet e Bankës Qendrore Evropiane (ECB), praktikat më  

 të mira ndërkombëtare dhe;
 v. standardet SWIFT për:
  I. shkëmbimin e mesazheve të pagesave dhe të   

  informacioneve financiare;
  II. përdorimin e shërbimit SWIFTNet FileAct.”;
e) Neni 8 ndryshohet me përmbajtje si  më poshtë:
 i. në shkronjën “a” pas fjalës: ”i ndryshuar” shtohet togfjalëshi:  

 “dhe Ligji për sistemin e pagesave”;
 ii. shkronja “b” ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
     “vlerëson dhe analizon aplikimin dhe përputhshmërinë e   

 sistemit me standardet e përcaktuara në nenin 6, shkronja “dh”  
 të kësaj rregulloreje“.

f) Neni 11 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
 i. Në pikën 1, shkronja “d”  termi:“AECH XML” zëvendësohet me  

 termin: “ISO20022 XML”;
 ii. Në pikën 2 togfjalëshi “ku secili përmban një ose disa batch-e  

 instruksionesh pagesash”, shfuqizohet;
 iii. Në pikën 7 togfjalëshi: “ditën e datëvalutës”, shfuqizohet.
g) Titulli i nenit 12 ndryshohet në përmbajtje: “Transmetimi i file-ve me 

instruksione pagesash” dhe në pikën 2 të këtij neni termi “AECH 
XML” zëvendësohet me termin “ISO20022 XML”.
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h) Neni 15 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
 i. në pikën 4, shkronja “a”, nënpika iii togfjalëshi: “nëpërmjet  

 e-mail të sigurtë të AECH dhe me shkresë zyrtare”, shfuqizohet;
 ii. në pikën 4, shkronja “a”, shtohet nënpika iv me përmbajtje si  

 më poshtë
  “debiton automatikisht llogarinë në AIPS të pjesëmarrësit për  

 shumën e detyrimit mujor”
 iii. në pikën 4, shkronja “b”shfuqizohet.
i) Në nenin 19, pika 9 togfjalëshi: “e-mail të sigurtë të AECH”, 

shfuqizohet;
j) Neni 22 ndryshohet me përmbajtje si  më poshtë:
 i. pika 11 ndryshon me përmbajtje: “Të dërgojnë file me pagesa  

 në sistemin AECH qendror brenda afateve të përcaktuara në  
 shtojcën F të kësaj rregulloreje”.

 ii. në pikën 12 togfjalëshi: “kur seancat e kleringut të jenë të  
 hapura, sipas orarit të punës së AECH-së”, shfuqizohet.

 iii. në pikën 16 togfjalëshi: “dhe historikun e veprimtarisë ditore të  
 serverit të pjesëmarrësit në AECH”, shfuqizohet.

 iv. pika 17 shfuqizohet;
 v. pika 18 shfuqizohet;
 vi. pika 20 shfuqizohet.
k) Neni 23 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
 i. në pikën 2 togfjalëshi: “Bankat tregtare marrin miratimin   

 e Bankës së Shqipërisë për çdo server të ri të sistemit të   
 pjesëmarrësit, në mënyrë që të sigurohet konfigurimi i   
 nevojshëm për të mbështetur shërbimin”, shfuqizohet;

 ii. në pikën 3, shkronja “c” shfuqizohet;
l) Në pikën 2 të nenit 24 togfjalëshi : “e-mail të sistemit AECH”, 

shfuqizohet;
m) Neni 26 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
 i.  në pikën 1 pas togfjalëshit: “….në sistemin AECH” hiqet   

 fjala: “pjesëmarrësit”.
 ii.  pika 2 shfuqizohet;
 iii.  pika 3 shfuqizohet;
 iv.  pika 4 shfuqizohet.
n) Në nenin 29 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
 i. në pikën 3 togfjalëshi: “Banka e Shqipërisë, nëpërmjet e-mail- 

 it të sigurt të AECH-së, i dërgon pjesëmarrësve njoftim për  
 proceset e mëposhtme” zëvendësohet me togfjalëshin: “Sistemi  
 AECH për pjesëmarrësit gjeneron informacionet e mëposhtme”.

 ii. shkronja “c” e pikës 4 ndryshon me përmbajtje si vijon:   
 “miratojnë file-t e instruksioneve të pagesave (me përjashtim të  
 rastit STP)”.

iii. në pikën 4, shkronja “d” togfjalëshi: “të paktën midis   
 përfundimit të pranimit të file-ve dhe fundit të seancës, në çdo  
 seancë”, shfuqizohet.

o) Neni 33, pika 2 ndryshon me përmbajtje: “Banka e Shqipërisë 
administron AECH e pjesëmarrësit për Ministrinë e Financave, duke 
i caktuar kësaj të fundit një PseudoBIC, MOFAALTR”.
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p) Në nenin 35 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
 i. në pikën 5 termi: “batch-et” zëvendësohet me termin: “file-t në  

 AECH”.
 ii. pika 6 ndryshon me përmbajtje si vijon: “Në rast    

 të mosfunksionimit të lidhjes me SWIFTNet FileAct, pjesëmarrësi  
 duhet të vazhdojë dërgimin e instruksioneve të pagesave   
 të tij dhe marrjen e instruksioneve të pagesave të  shlyera në  
 favor të tij me mbajtës elektronikë të shoqëruar me shkresë  
 zyrtare të nënshkruar nga personat përkatës të autorizuar”.

 iii. pika 7 shfuqizohet.
q) Neni 39 ekzistues numërohet neni 37;
r) Neni 37ekzistues numërohet neni 39;
s) Në nenin 41, pikat 4,5 dhe 6 shfuqizohen;
t) Neni 44 shfuqizohet;
u) Neni 51 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

“Neni 51
Mbrojtja e Sistemit AECH

 1. Një instruksion pagese konsiderohet që është futur në sistemin  
AECH qendror kur të jetë pranuar nga ky i fundit dhe të jetë aprovuar 
nga pjesëmarrësi urdhërues/debitor (me përjashtim të rastit kur 
është përdorur mënyra STP dhe nga ky moment konsiderohet i 
parevokueshëm.

 2. Në rastet e procedurave për paaftësi paguese të pjesëmarrësve, 
çështjet që lidhen me finalitetin e shlyerjes dhe realizimin e 
kolateralit financiar rregullohen përkatësisht nga dispozitat e Kreut 
III dhe IV të Ligjit për Sistemin e Pagesave”.

2. Në të gjithë përmbajtjen e Rregullores, togfjalëshi: “kontrata tip”, 
zëvendësohet me togfjalëshin: “marrëveshja tip”.

3. Shtojca A e Rregullores, e cila përcakton kalendarin e anëtarësimit 
në AECH, zëvendësohet me Shtojcën A, sipas përmbajtjes 
bashkëlidhur këtij vendimi.

4. Shtojca F e Rregullores, e cila përcakton parametrat e Sistemit, 
zëvendësohet me Shtojcën F, sipas përmbajtjes bashkëlidhur këtij 
vendimi.

5. Shtojca G e Rregullores, e cila përcakton kërkesën për pajisje sigurie, 
zëvendësohet me Shtojcën G, sipas përmbajtjes bashkëlidhur këtij 
vendimi.

6. Shtojca I e rregullores, e cila përcakton Kontratën Tip me 
pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë, zëvendësohet me Shtojcën I, sipas 
përmbajtjes bashkëlidhur vendimit.

7. Ngarkohen Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës dhe Departamenti i Teknologjisë dhe Informacionit 
me zbatimin e këtij vendimi.
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8. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe dërgimin e tij pranë 
bankave.

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e kalimit live të sistemit të përmirësuar 
dhe botohet në  Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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SHTOJCA A:  KALENDARI I ANËTARËSIMIT NË AECH. 

FAZAT E ANËTARËSIMIT

I. Blerja e hardware, software dhe instalimi.
II. Testimi dhe trajnimi.
III. Përgatitja e dokumentacionit.
IV. Implementimi dhe kalimi në LIVE.

FAZA E PARË: BLERJA E HARDWARE DHE SOFTWARE, INSTALIMI

1. Kandidati për pjesëmarrës në AECH do të sigurojë: 
a. Ndërfaqe të komunikimit me rrjetin Swiftnet (Tipi i ndërfaqes do të 

përcaktohet në bisedime me kompaninë SËIFT);
b. kompjuter personal (PC) që do të shërbejë si webstation i sistemit 

AECH. Ky kompjuter mund të jetë i njëjtë me webstation monitorues 
të AIPS ose tjetër.

 

2. Banka e Shqipërisë do të sigurojë: 
a. Pajisjet e sigurisë, kundrejt një pagese;
b. VPN Software, falas;
c. dokumentet e nevojshme, manualet (falas).

FAZA E DYTË: TESTIMI DHE TRAJNIMI

1. Anëtarësimi në shërbimin test boa.aech!p të SWIFTNET Fileact për 
AECH. 

a. kandidati për pjesëmarrës duhet të plotësojë online formularin e 
aplikimit përkatës në www.swift.com; 

b. Banka e Shqipërisë miraton online formularin e aplikimit të 
kandidatit;

c. kompania SËIFT shton kandidatin në AECH CUG të boa.aech!p. 

2. Testimi i shkëmbimit të skedarëve në boa.aech!p ndërmjet Bankës 
së Shqipërisë dhe bankës kandidate.

3. Banka e Shqipërisë do të trajnojë 2 ose 3 punonjës të kandidatit në 
sistemin AECH qendror dhe AECH pjesëmarrës.

4. Kandidati do të përgatisë formularët VPN për ambientet e testimit si 
në shtojcën H.

5. Banka e Shqipërisë do të përgatisë përdoruesit në AECH TEST, VPN 
dhe certifikatat përkatëse. 

6. Kandidati në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë do të ekzekutojë 
skriptin e testimit dhe do ta firmosë atë.
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FAZA E TRETË: PËRGATITJA E DOKUMENTEVE 

1. Kandidati do të përgatisë “Rregullat dhe procedurat e brendshme 
të AECH “ të tij në përputhje me këtë rregullore. 

2. Dokumentacioni i përfunduar do të dorëzohet pranë Bankës së 
Shqipërisë për aprovim.

3. Banka e Shqipërisë bën vërejtjet/modifikimet e saj nëse bien ndesh 
me këtë rregullore dhe të tjera të Bankës së Shqipërisë dhe ia 
pasqyron bankës kandidate.

4. Banka kandidate sjell në version përfundimtar “Rregullat dhe 
procedurat e brendshme të funksionimit të AECH” të përpunuara, 
ku ka marrë parasysh tërë korrigjimet e Bankës së Shqipërisë.

 
FAZA E KATËRT:  PËRGATITJA PËR LIVE ENVIRONMENT

1. Banka e Shqipërisë përgatit dhe i dorëzon pjesëmarrësit certifikatën 
e anëtarësimit.

2. Kandidati dhe Banka e Shqipërisë nënshkruajnë kontratën tip për 
pjesëmarrje në AECH. 

3. Anëtarësimi në shërbimin LIVEboa.aech të SWIFTNET Fileact për 
AECH: 

a. pjesëmarrësi duhet të plotësojë online formularin e aplikimit 
përkatës në www.swift.com.

b. Banka e Shqipërisë miraton online formularin e aplikimit të 
pjesëmarrësit;

c. kompania SWIFT shton pjesëmarrësin në AECH CUG të boa.aech.
4. Testimi i shkëmbimit të skedarëve në boa.aech SWIFTNet FileACT 

ndërmjet pjesëmarrësit dhe Bankës së Shqipërisë.
5. Pjesëmarrësi do të plotësojë dhe do të dorëzojë pranë Bankës së 

Shqipërisë formularët:
a. si në shtojcën D për pjesëmarrje në AECH;
b. si në shtojcën G për pajisje sigurie dhe përdorues në AECH qendror 

dhe  AECH pjesëmarrës;
c. si në shtojcën H për përdorues në VPN. 
6. Pjesëmarrësi do të përgatisë përdoruesit në AECH.
7. Pas aprovimit të kërkesave nga Banka e Shqipërisë krijohet profili i 

pjesëmarrësit në AECH, përgatiten pajisjet e sigurisë me certifikatat 
e përdoruesve, krijohen përdoruesit në ambientin Aech LIVE, 
krijohen përdoruesit në VPN dhe i dorëzohen pajisjet e sigurisë 
pjesëmarrësit.

8. Banka e Shqipërisë përcakton ditën e kalimit LIVE të pjesëmarrësit 
dhe njofton me e-mail të gjithë pjesëmarrësit e AECH.

9. Kalimi LIVE.
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SHTOJCA F5: PARAMETRAT E SISTEMIT

Ndarjet kohore aktuale të parametrave të sistemit AECH janë si më 
poshtë:

Parametri Vlera 
Periudha maksimale e paraqitjes së urdhërpagesave 2 ditë pune para datëvalutës
Periudha minimale e paraqitjes së urdhërpagesave brenda të njëjtën datëvalutë
Periudha maksimale e paraqitjes së debitimit direkt 10 ditë pune para datëvalutës
Periudha minimale e paraqitjes së debitimit direkt 3 ditë pune para datëvalutës

Fundi i periudhës pritëse të debitimit direkt Nata e Cut-off-it para datëvalutës 
Vlera maksimale e urdhërpagesës me vlerë të vogël Më e vogël se 1,500,000.00 lekë

Vlera maksimale e debitimit direkt Më e vogël se 1,500,000.00 lekë
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SHTOJCA G : FORMULAR PËR PAJISJE SIGURIE

BANKA E SHQIPËRISË
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

KËRKESË PËR PAJISJE SIGURIE

Tiranë, më 

   
BANKA_________________________________________________si 
pjesëmarrëse në sistemin AECH, ka nevojë për pajisje sigurie si më 
poshtë:

Nr Emri i pajisjes Copë Çmimi për njësi1 Vlera

1

2

    
  Pajisjet e sigurisë u dorëzuan, sipas procesverbalit përkatës 
në datë:___________________________

Për Bankën e Shqipërisë
Autorizuesi

(______________________)

Emrat e personave (emër, mbiemër) që do 
të përdorin kartat:

Shënime :___________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Për Bankën:  

_________________ 
Autorizuesi i kërkesës

KONFIDENCIAL  FRM-SIG01
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KONFIDENCIAL  FRM-SIG01

SHTOJCA I: MARRËVESHJA TIP

MARRËVESHJE NDËRMJET BANKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS 
____ PËR PJESËMARRJE NË SISTEMIN E KLERIMIT TË PAGESAVE 

ME VLERË TË VOGËL (AECH - ALBANIAN ELECTRONIC CLEARING 
HOUSE)

PALËT:

Banka e Shqipërisë (si më poshtë “Banka”), me adresë: ________,  Tiranë, 
përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga Zëvendësguvernatori i 
Parë; 
dhe 
Bankës _____ sh.a. (si më poshtë “Pjesëmarrës i drejtpërdrejtë”), me 
adresë: ______ Tiranë, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga 
Drejtori Zoti _______. 

Bien dakord të lidhin këtë marrëveshje sipas kushteve të mëposhtme:

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i marrëveshjes është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve 
të palëve, të cilat lindin në kuadër të ofrimit nga ana e Bankës të 
shërbimeve të klerimit së pagesave me vlerë të vogël në Sistemin AECH, 
i cili operohet dhe administrohet nga kjo e fundit.

Neni 2 
Baza ligjore

Marrëveshja hartohet në bazë të:
a) ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994” ”Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar; 
b) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar;
c) ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”;
d) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar;
e) rregulloreve të Bankës për sistemet AIPS dhe AECH; si dhe
f) akteve të tjera të Bankës. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 1

janar 2014

vëllimi 16
numër 1
janar 2014

32 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 33

Neni 3 
Zbatimi

1. Për zbatimin e marrëveshjes palët bazohen kryesisht në Rregulloren 
e Bankës së Shqipërisë “Për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël (AECH)” dhe çdo ndryshimi të saj.

2. Të drejtat dhe detyrimet e palëve janë ato të përcaktuara në 
Rregullat e Sistemit AECH.

3. Për të gjitha çështjet që nuk përcaktohen shprehimisht në Rregulloren 
e përcaktuar në pikën 1, zbatohen dispozitat ligjore dhe nënligjore 
të cituara në bazën ligjore të marrëveshjes. 

4. Çdo kusht ose formulim i marrëveshjes apo rregullave të Sistemit 
AECH, që mund të sjellë paqartësi, interpretohet në kontekstin e 
tërësisë së Rregullave të Sistemit AECH dhe në këndvështrimin e 
qëllimit për të cilin lidhet marrëveshja. 

Neni 4
Njoftimet

1. Çdo njoftim, kërkesë ose çdo lloj komunikimi ndërmjet palëve 
bëhet me postë zyrtare të regjistruar, faks, e-mail, dhe në rastet 
kur komunikimi me mjetet e cituara është i pamundur, me telefon 
në adresat, numrat telefonikë dhe personat e kontaktit përkatës të 
palëve. 

2. Secila palë është e detyruar të njoftojë palën tjetër për ndryshimet 
e mundshme të adresave, numrave  telefonikë dhe të personave të 
kontaktit, brenda 5 (pesë) ditësh pune nga ndryshimi i tyre. 

3. Në rast se njoftimi ose kërkesa mbërrin tek i adresuari pas orës 
16.00 të ditës së punës, përjashtimisht nga pikat e mësipërme, ai 
cilësohet i marrë në orën 08.05 të ditës pasardhëse të punës.

Neni 5 
Kohëzgjatja

Marrëveshja i shtrin efektet për kohë të papërcaktuar.

Neni 6
Ndryshimi i marrëveshjes

Marrëveshja mund të ndryshohet nga palët vetëm me shkrim.

Neni 7
Zgjidhja e marrëveshjes

1. Palët mund të zgjidhin kontratën në mënyrë të njëanshme, duke 
njoftuar me shkrim palën tjetër të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë 
përpara datës që ata dëshirojnë ta zgjidhin, duke kërkuar plotësimin 
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e detyrimeve financiare.
2. Në rast se kërkesa (njoftimi) bëhet nga pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë, 

Banka brenda 7 (shtatë) ditë pune refuzon ose miraton kërkesën 
si dhe informon të gjithë pjesëmarrësit e Sistemit AECH mbi datën 
e tërheqjes së pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë.  Në rast se Banka 
miraton kërkesën, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë nuk lejohet të iniciojë 
instruksione të reja pagese me datëvalutë pas datës së përcaktuar 
në vendimin për miratimin e tërheqjes së tij. 

3. Në datën e tërheqjes nga pjesëmarrja në Sistemin AECH, Banka 
mbyll dhe fshin llogarinë e teknike të pjesëmarrësit në AECH pas 
mbledhjes së tarifave dhe pas shlyerjes së të gjitha detyrimeve të 
pjesëmarrësit të tërhequr në lidhje me instruksionet e  vlefshme të 
pagesave, tashmë të pranuara.

Neni 8
Gjykata kompetente

Për të gjitha mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, 
organi kompetent është Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Marrëveshja hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga ana e palëve. 

Marrëveshja hartohet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe 
dhe secila nga palët mban nga 2 (dy) kopje.

PËR BANKËN E SHQIPËRISË  PËR BANKËN _______ SH.A

ELISABETA GJONI    ___________________

ZËVENDËSGUVERNATOR I PARË  DREJTOR _____________

(Footnotes)
1 Vlefta e pajisjevetësigurisë do t’umbahetbankavetënivelittëdytëngallogariapërkatëse pas 
dorëzimit të tyre.  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 5, DATË 29.01.2014

“PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË 
RREGULLOREN “PËR FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË PAGESAVE 

NDËRBANKARE ME VLERË TË MADHE – AIPS” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronjat “a” dhe “b”, nenit 
3, pika 4, shkronja “dh”, nenit 21, pika 4, nenit 43, shkronja “c”, si 
dhe nenit 53, pika 4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 13, pika 2 i ligjit nr. 133/2013 “Për 
Sistemin e Pagesave”; si dhe të nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me 
propozimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës, Departamentit 
të Teknologjisë dhe Informacionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren: “Për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe - AIPS”, miratuar me vendimin nr. 53, datë 
26.09.2007 të Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar, bëhen ndryshimet 
e mëposhtme:

a) Në nenin 2, pas shkronjës “a”, shtohet shkronja “b” me përmbajtje: 
“ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”.

b) Në nenin 2, shkronja “b”, në fund të fjalisë shtohet fjala: “i 
ndryshuar”.

c) Në nenin 2, shkronjat b, c, d, e, f, g ekzistuese bëhen shkronjat c, 
d, e, f, ,g, h.

d) Në nenin 4 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
 i. pika 1 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
  ‘Agjent shlyerës’ - është personi juridik që u ofron llogari  

 shlyerje pjesëmarrësve në sistem, nëpërmjet të cilave shlyhen  
 urdhër transfertat në sistem dhe që në raste të veçanta mund  
 t’u ofrojë kredi pjesëmarrësve për qëllime shlyerjeje; agjenti  
 shlyerës mund të jetë edhe shtëpi klerimi”.

 ii. pika 2 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
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  “Shtëpi klerimi’ - është personi juridik që bën llogaritjen dhe  
 krijimin e pozicioneve neto për pagesat me qëllim shlyerjen  
 finale  në AIPS, transfertat e titujve ose marrëveshjet që kanë  
 të bëjnë me transaksionet financiare; përllogaritje dhe/ose  
 pozicione të tilla mund të bazohen në faktin që shtëpia e   
 klerimit është blerës për çdo shitës dhe shitës për çdo blerës në  
 një grup të specifikuar transaksionesh financiare”.

 iii. pika 6 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:
  “Shërbimet e shlyerjes së pozicioneve neto të skemave të   

 pagesave me kartë (akronimi SSPNSPK), janë shërbime që:
  a. kryejnë pagesat në lekë me skemat e kartave; 
  b. bëjnë klerimin e pagesave duke llogaritur pozicionet  

  shumëpalëshe neto ndërmjet pjesëmarrësve;
  c. përgatisin dhe dërgojnë rezultatin e klerimit për   

  shlyerje në sistemin AIPS”. 
 iv. në pikat 9 dhe 10 togfjalëshi: “quhet ajo bankë” zëvendësohet  

 me togfjalëshin: “është banka”.
 v. në pikën 11 togfjalëshi: “nr. 8269, datë 23.12.1997   

 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar” zëvendësohet me  
 togfjalëshin: “të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat  
 në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”.

 vi. pika 20 shfuqizohet.
 vii. pika 30 shfuqizohet.
 viii. pika 31 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:
 “Marrëveshje Tip është marrëveshja ndërmjet Bankës së   
 Shqipërisë dhe pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë (bankat tregtare)  
 në AIPS sipas Shtojcës I, bashkëlidhur”. 
      ix. pika 38 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë: 
 “kompensim” (netting) është konvertimi në një pozicion   
 të vetëm neto debitues ose kreditues i të drejtave    
 ose të detyrimeve, si rezultat i së cilit vetëm    
 një pozicion përfundimtar neto mund të kërkohet apo të jetë  
 i detyrueshëm; kompensimi është kontraktor dhe mund të  
 jetë dypalësh ose shumëpalësh, me apo pa përtëritje”. 
   x. pika 43 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë: 
 “operator” është personi juridik që, i vetëm ose në   
 bashkëpunim me persona të tjerë juridikë, operon një   
 sistem të licencuar. 
   xi. pika 44 shfuqizohet. 
   xii. në pikën 45 shkronja “c” togfjalëshi: “1 (një) milion 
 lekë” zëvendësohet me togfjalëshin:“1.5 (një milion e gjysëm)  
 lekë”. 
   xiii. pika 58 shfuqizohet; 
   xiv. pas pikës 75 shtohet pika 76 me përmbajtje si më poshtë: 
 “Ligji për sistemin e pagesave - është ligji nr. 133/2013, datë  
 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”.
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e)   pika 3 e nenit 5 shfuqizohet;
f)   Në nenin 6, shkronja “g” ndryshon me përmbajtje si më poshtë:
  “siguron zhvillimin e sistemit AIPS në përputhje me standardet që   

vijojnë:
 i.  parimet e BIS mbi netimin (Standardet “Lamfalussy”)   

 dhe parimet e Infrastrukturës së tregjeve financiare të   
 Komitetit mbi Sistemin e Pagesave dhe Organizatës   
 Ndërkombëtare të Komisioneve të Titujve ,

 ii. standardet e Organizatës së Standardeve Ndërkombëtare (ISO),
 iii. standardet e Bankës Qendrore Evropiane (ECB),
 iv. praktikat më të mira ndërkombëtare, dhe;
 v. standardet SWIFT për:
  I. shkëmbimin e mesazheve të pagesave dhe të   

  informacioneve financiare,
  II. përdorimin e shërbimit AIP Fin-Y-Copy”.
g)   Në nenin 8 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
 i. në shkronjën “a” në fund të fjalisë shtohet togfjalëshi: “dhe Ligji  

 nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”.
 ii. shkronja “b” ndryshon me përmbajtje si më poshtë:
  “vlerëson dhe analizon aplikimin dhe përputhshmërinë e   

 sistemit me standardet  e përcaktuara në nenin 6,  shkronja “g”   
 të rregullores”.

 iii. në shkronjën “g”, pika iii shfuqizohet;
h) Në nenin 11, pika 1, shkronja “d”,  nënpika vi fjala: “të qeverisë”      

zëvendësohet me   togfjalëshin: “të emetuara nga Qeveria”;
i) Në nenin 14, pikat ii dhe iii të shkronjës “b” ndryshohen përkatësisht 

me përmbajtje si më  poshtë:
 “…ii. klientë të tjerë me status të veçantë si: FMN (Fondi Monetar  

 Ndërkombëtar), IBRD (Banka Botërore), apo ASD (Agjencia e  
 Sigurimit të Depozitave), Posta Shqiptare sh.a, etj. që e kanë  
 këtë të drejtë nga ligjet e organizimit të tyre; dhe

 iii. operatorët e sistemeve të shlyerjes së titujve, agjentët/shtëpitë e  
 klerimit, skemat kombëtare të pagesave me kartë dhe elementë  
 të tjerë të rëndësishëm të sistemit kombëtar të pagesave sipas  
 ligjit “Për sistemin e pagesave”.
j) Në nenin 15, pika 2 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:

“Banka e Shqipërisë çel, mban llogari dhe pranon për shlyerje, 
urdhërpagesat për pjesëmarrësit e tërthortë, në zbatim të 
marrëveshjeve të lidhura, të statusit të saj si agjent fiskal i qeverisë 
apo vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për 
pranimin e tyre në shlyerje.”;

k) Në nenin 24, pika 2, shfuqizohet togfjalëshi “e-mail të sistemit 
AIPS”.

l) Në nenin 27, shkronja “c”, shfuqizohet togfjalëshi “në nënmodulin 
PACS”.

m) Në nenin 32, pika 1, shkronja “b”, termi: “ALNNSS” zëvendësohet 
me termin: “SSPNSPK”.

n) Në nenin 33, shkronja “d”  togfjalëshi: “dhe klientë të tjerë me status 
të veçantë si ASD, FMN, IBRD etj” zëvendësohet me togfjalëshin: 
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“për pjesëmarrësit e tjerë të tërthortë”.
o) Neni 52 ndryshohet me përmbajtje si më poshtë:

“Neni 52
Mbrojtja e Sistemit AIPS 

1. Një instruksion pagese konsiderohet që ka hyrë në Sistemin AIPS 
kur të ketë marrë statusin “Received” prej tij dhe konsiderohet i 
parevokueshëm.

2. Në rastet e procedurave për paaftësi paguese të pjesëmarrësve, 
çështjet që lidhen me finalitetin e shlyerjes dhe realizimin e 
kolateralit financiar rregullohen përkatësisht nga dispozitat e 
Kreut III dhe IV të Ligjit për Sistemin e Pagesave”.

2. Në të gjithë përmbajtjen e Rregullores, togfjalëshi: “kontrata tip”, 
zëvendësohet me togfjalëshin: “marrëveshja tip”.

3. Në të gjithë përmbajtjen e Rregullores, togfjalëshi: “letra me vlerë”, 
zëvendësohet me fjalën: “tituj”.

4. Në Shtojcën A të Rregullores ku përcaktohen oraret e Sistemit AIPS, 
bëhen ndryshimet sipas Aneksit 1 bashkëlidhur këtij vendimi.

5. Shtojca D e Rregullores, e cila përcakton Kërkesën për pajisje sigurie, 
zëvendësohet me Shtojcën D, sipas përmbajtjes bashkëlidhur këtij 
vendimi.

6. Shtojca I e Rregullores, e cila përcakton Kontratën Tip me 
pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë, zëvendësohet me Shtojcën I, sipas 
përmbajtjes bashkëlidhur vendimit.

7. Ngarkohen Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës dhe Departamenti i Teknologjisë dhe Informacionit 
me zbatimin e këtij vendimi.

8. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe dërgimin e tij pranë 
bankave.

Ky vendim hyn në fuqi në ditën e kalimit live të sistemit të përmirësuar 
dhe botohet në  Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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ANEKS 1

PËR NJË NDRYSHIM NË ORARIN OPERUES TË SISTEMIT AIPS NË 
SHTOJCËN A TË RREGULLORES

Në orarin 11.00-11.30:

1. hiqet togfjalëshi: “të kartave VISA” dhe zëvendësohet me togfjalëshin: 
“të skemave të pagesave me kartë”.

2. hiqet togfjalëshi: “kartave VISA nga ALNNSS” dhe zëvendësohet me 
togfjalëshin: “skemave të pagesave me kartë nga SSPNSPK”.
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SHTOJCA D : FORMULAR PËR PAJISJE SIGURIE

BANKA E SHQIPËRISË
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

KËRKESË PËR PAJISJE SIGURIE

Tiranë, më 

   
BANKA_________________________________________________si 
pjesëmarrëse në sistemin AIPS, ka nevojë për pajisje sigurie si më 
poshtë:

Nr Emri i pajisjes Copë Çmimi për njësi1 Vlera

1

2

    
  Pajisjet e sigurisë u dorëzuan, sipas procesverbalit përkatës 
në datë:___________________________

Për Bankën e Shqipërisë
Autorizuesi

(______________________)

Emrat e personave (emër, mbiemër) që do 
të përdorin kartat:

Shënime :___________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Për Bankën:  

_________________ 
Autorizuesi i kërkesës

KONFIDENCIAL  FRM-SIG01
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SHTOJCA I – MARRËVESHJA TIP

MARRËVESHJE NDËRMJET BANKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS 
____ PËR PJESËMARRJE NË SISTEMIN E PAGESAVE NDËRBANKARE 
ME VLERË TË MADHE (AIPS - ALBANIAN INTERBANKING PAYMENT 

SYSTEM)

PALËT:

Banka e Shqipërisë (si më poshtë “Banka”), me adresë: ________, Tiranë, 
përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga Zëvendësguvernatori i 
Parë; 
dhe 
Bankës _____ sh.a. (si më poshtë “Pjesëmarrës i drejtpërdrejtë”), me 
adresë: ______ Tiranë, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje nga 
Drejtori Zoti _______. 

Bien dakord të lidhin këtë marrëveshje sipas kushteve të mëposhtme:

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i marrëveshjes është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve 
të palëve, të cilat lindin në kuadër të ofrimit nga ana e Bankës të 
shërbimeve të shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe 
në Sistemin AIPS, i cili operohet dhe administrohet nga kjo e fundit.
b) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar;
c) ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për sistemin e pagesave”;
d) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar;
e) rregulloreve të Bankës për sistemet AIPS dhe AECH; si dhe
f) akteve të tjera të Bankës. 

Neni 3 
Zbatimi

1. Për zbatimin e marrëveshjes palët bazohen kryesisht në Rregulloren 
e Bankës së Shqipërisë “Për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe - AIPS” dhe çdo ndryshimi të saj.

2. Të drejtat dhe ëve janë ato të përcaktuara në Rregullat e Sistemit 
AIPS.

3. Për të gjitha çështjet që nuk përcaktohen shprehimisht në Rregulloren 
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e përcaktuar në pikën 1, zbatohen dispozitat ligjore dhe nënligjore 
të cituara në bazën ligjore të marrëveshjes. 

4. Çdo kusht ose formulim i marrëveshjes apo rregullave të Sistemit 
AIPS, që mund të sjellë paqartësi, interpretohet në kontekstin e 
tërësisë së Rregullave të Sistemit AIPS dhe në këndvështrimin e 
qëllimit për të cilin lidhet marrëveshja. 

Neni 4
Njoftimet

1. Çdo njoftim, kërkesë ose çdo lloj komunikimi ndërmjet palëve 
bëhet me postë zyrtare të regjistruar, faks, e-mail, dhe në rastet 
kur komunikimi me mjetet e cituara është i pamundur, me telefon 
në adresat, numrat telefonikë dhe personat e kontaktit përkatës të 
palëve. 

2. Secila palë është e detyruar të njoftojë palën tjetër për ndryshimet 
e mundshme të adresave, numrave telefonikë dhe të personave të 
kontaktit, brenda 5 (pesë) ditësh pune nga ndryshimi i tyre. 

3. Në rast se njoftimi ose kërkesa mbërrin tek i adresuari pas orës 
16.30 të ditës së punës, përjashtimisht nga pikat e mësipërme, ai 
cilësohet i marrë në orën 08.30 të ditës pasardhëse të punës.

Neni 5 
Kohëzgjatja

Marrëveshja i shtrin efektet për kohë të papërcaktuar.

Neni 6
Ndryshimi i marrëveshjes

Marrëveshja mund të ndryshohet nga palët vetëm me shkrim.

Neni 7
Zgjidhja e marrëveshjes

1. Palët mund të zgjidhin kontratën në mënyrë të njëanshme, duke 
njoftuar me shkrim palën tjetër të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë 
përpara datës që ata dëshirojnë ta zgjidhin, duke kërkuar plotësimin 
e detyrimeve financiare.

2. Në rast se kërkesa (njoftimi) bëhet nga Pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë, 
Banka brenda 10 (dhjetë) ditë pune refuzon ose miraton kërkesën 
si dhe informon të gjithë pjesëmarrësit e Sistemit AIPS mbi datën 
e tërheqjes së pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë. Në rast se Banka 
miraton kërkesën, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë nuk lejohet të iniciojë 
instruksione të reja pagese me datëvalutë pas datës së përcaktuar 
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në vendimin për miratimin e tërheqjes së tij.  
3. Në datën e tërheqjes nga pjesëmarrja në Sistemin AIPS, Banka mbyll 

llogarinë e shlyerjes së pjesëmarrësit të tërhequr, pas mbledhjes së 
tarifave apo kuotave të interesit të pagueshëm, si dhe pas shlyerjes 
së të gjitha detyrimeve të pjesëmarrësit të tërhequr, në lidhje me 
instruksionet e vlefshme të pagesave, tashmë të pranuara.

4. Gjendja debitore e llogarisë së shlyerjes në momentin e mbylljes së 
saj cilësohet si detyrim i pagueshëm ndaj pjesëmarrësve në Sistemin 
AIPS dhe/ose ndaj Bankës.

Neni 8
Gjykata kompetente

Për të gjitha mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, 
organi kompetent është Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Marrëveshja hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga ana e palëve. 

Marrëveshja hartohet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe 
dhe secila nga palët mban nga 2 (dy) kopje.

PËR BANKËN E SHQIPËRISË  PËR BANKËN _______ SH.A

ELISABETA GJONI     ___________________

ZËVENDËSGUVERNATOR I PARË  DREJTOR _____________

(Footnotes)
1  Vlefta e pajisjeve të sigurisë do t’u mbahet bankave të nivelit të dytë nga llogaria përkatëse 
pas dorëzimit të tyre.  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 6, DATË 29.01.2014

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI ORGANIZIMIN DHE 

FUNKSIONIMIN E  DEPARTAMENTIT TË STABILITETIT FINANCIAR 
DHE TË STATISTIKAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 ”Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin 
e Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Statistikave, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Statistikave” dhe 
aneksin shoqërues, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe i Statistikave për 
zbatimin e rregullores së miratuar me këtë vendim.

3. Rregullorja “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
Stabilitetit Financiar”,miratuar me vendimine Këshillit Mbikëqyrës 
nr.52, datë 26.09.2007, dhe rregullorja “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Departamentit të Statistikave”, miratuar me vendimine 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 23.12.2009, shfuqizohen.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

KY VENDIM HYN NË FUQI MENJËHERË.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

RREGULLORE

“MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DEPARTAMENTIT TË 
STABILITETIT FINANCIAR DHE TË STATISTIKAVE”

Miratuar me vendimine Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
Nr. 6, datë 29.01.2014

Tiranë, janar 2014

KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti i rregullores

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit, 
të funksionimit dhe të kompetencave të veprimtarisë së Departamentit 
të Stabilitetit Financiar dhe të Statistikave.

Neni 2
Baza juridike

Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe i Statistikave kryen detyrat e tij 
në bazë dhe për zbatim të:

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

b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”;

c) ligjit nr. 9180, datë 5.2.2004 “Për statistikat zyrtare”, i ndryshuar;

d) Statutit të Bankës së Shqipërisë;
e)    akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.
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Neni 3
Përkufizime

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

1. Terma të përgjithshme:

a) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;

b) “Departamenti” – është Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe i 
Statistikave;

c) “Këshilli Mbikëqyrës” – është Këshilli Mbikëqyrës i Bankës;

d) “Guvernatori”–është Guvernatori i Bankës;

e) “Administratori” – është Guvernatori dhe/ose secili nga 
Zëvendësguvernatorët e Bankës;

f) “Administratori përgjegjës” – është Administratori, i cilisipas aktit 
përkatës të Bankës së Shqipërisë, ka në varësi të drejtpërdrejtë 
Departamentin;

g) “Drejtori” – është drejtori i Departamentit;

h) “Zëvendësdrejtori” – është zëvendësdrejtori për stabilitetin financiar 
dhe/ose zëvendësdrejtori për statistikat (ndryshe, zëvendësdrejtori i 
funksionit);

i) “Njësia”– është zyra ose sektori, që është pjesë përbërëse e 
strukturës organizative të departamentit, konkretisht:

I) “Sektorët” – janë Sektori i Tregjeve Financiare, Infrastrukturës 
dhe Administrimit të Krizave, Sektori i Vlerësimit të Rrezikut 
Makroprudencial, Sektori i Statistikave të Sektorit të Jashtëm, 
Sektori i Statistikave Monetare dhe Financiare dhe Sektori i 
Përpunimit të të Dhënave dhe Publikimit,

II) “Zyrat”–janë Zyra e Infrastrukturës, Zyra e Tregjeve Financiare 
dhe Administrimit të Krizave, Zyra e Bilancit të Pagesave, Zyra 
e Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve dhe të Vrojtimeve, 
Zyra e Statistikave Monetare, Zyra e Llogarive Financiare, Zyra e 
Përpunimit të të Dhënave dhe Zyra e Publikimeve; 

j) “Përgjegjësi injësisë”– është përgjegjësi isektorit ose i zyrës;

k) “Funksioni i stabilitetit financiar” – është funksioni që realizohet nga 
Sektori i Tregjeve Financiare, Infrastrukturës dhe Administrimit të 
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Krizave, si dhe Sektori i Vlerësimit të Rrezikut Makroprudencial, nën 
drejtimin e zëvendësdrejtorit për stabilitetin financiar; 

l) “Funksioni i statistikave” – është funksioni që realizohet nga Sektori 
i Statistikave të Sektorit të Jashtëm, Sektori i Statistikave Monetare 
dhe Financiare, si dhe Sektori i Përpunimit të të Dhënave dhe 
Publikimit, nën drejtimin e zëvendësdrejtorit për statistikat; 

m) “Njësitë e autorizuara për nxjerrjen e statistikave” – janë Sektori i 
Statistikave të Sektorit të Jashtëm, Sektori i Statistikave Monetare 
dhe Financiare, si dhe Sektori i Përpunimit të të Dhënave dhe 
Publikimit;

2.  Termat e përdorura në këtë rregullore në lidhje me funksionin e 
stabilitetit financiar, do të kenë këto kuptime:

a) “Rrezik financiar sistemik” – është mundësia që një ngjarje ose 
situatë e zhvilluar në sistemin financiar, të dëmtojë rëndë aftësinë e 
tij për të ushtruar funksionet kryesore, duke sjellë pasoja të rënda 
për veprimtarinë e ekonomisë reale dhe të agjentëve ekonomikë;

b) “Ushtrimi i provës së rezistencës” – është ushtrimi që kryhet në mënyrë 
periodike për të vlerësuar qëndrueshmërinë e sektorit bankar (ose 
të sistemit financiar) ndaj rreziqeve të ndryshme (duke përfshirë, por 
pa u kufizuar: rrezikun e kreditit, të tregut, të përcjelljes së situatave 
të jashtëzakonshme financiare), mbështetur në skenarë të caktuar 
për ecurinë e treguesve ndikues ekonomikë e financiarë gjatë një 
horizonti kohor të dhënë;

c) “Kuadri makroprudencial” – përfaqëson tërësinë e politikave 
institucionale dhe ndërinstitucionale, të procedurave dhe të 
veprimeve kryesisht prudenciale, për vlerësimin dhe trajtimin e 
rrezikut sistemik;

d) “GKSF” – është Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar, i krijuar 
sipas kuadrit juridik përkatës, me pjesëmarrjen e Ministrisë së 
Financave, Bankës, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe 
Agjencisë së Sigurimit të Depozitave;

3. Termat e përdorura në këtë rregullore në lidhje me funksionin e 
statistikave, do të kenë këto kuptime:

a) “Statistikat”– përfaqësojnë informacionin sasior që prodhohet dhe 
nxirret nga Banka, nëpërmjet njësive të autorizuara për nxjerrjen e 
statistikave, sipas detyrimeve juridike për statistikat zyrtare;

b) “Kalendari i publikimit” – përfaqëson kalendarin e datave të 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 1

janar 2014

vëllimi 16
numër 1
janar 2014

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

publikimit të statistikave,të publikuar,të paktën, në faqen e internetit 
të Bankës; 

c) “Shpërndarja e statistikave”– përfaqëson publikimin e statistikave 
zyrtare në të gjitha format dhe llojet e publikimeve të Bankës së 
Shqipërisë. Si datë e parë e publikimit të statistikave shërben data e 
publikimit të statistikave në faqen e internetit të Bankës;

d) “Subjektet raportuese” – janë njësitë statistikore si bankat, 
jobankat, institucione të tjera financiare, institucione dhe agjenci 
shtetërore ose private, që raportojnë të dhëna sasiore pranë njësive 
të autorizuara për nxjerrjen e statistikave, për nevoja të prodhimit të 
statistikave zyrtare;

e) “Të dhënat” – përfaqësojnë bashkësinë e informacionit numerik të 
raportuar pranë njësive të autorizuara për nxjerrjen e statistikave 
nga subjektet raportuese;

f) “Sistemi i raportimit”– përbën bashkësinë e formularëve dhe 
pyetësorëve që subjektet raportuese raportojnë pranë njësive të 
autorizuara për nxjerrjen e statistikave;

g) Metadatat”– janë informacione shpjeguese që shoqërojnë të dhënat 
statistikore, të cilat përshkruajnë karakteristikat e tyre, të tilla si tipin, 
frekuencën, burimin, metodologjinë e përdorur etj.;

h) “Burime administrative” – janë regjistrat, regjistrimet, të dhënat dhe 
rezultatet që duhet t’i kalojnë agjencive statistikore, institucionet 
përgjegjëse për këto veprimtari, si dhe kufijtë kohorë për këto 
veprimtari;

i) “Informacion statistikor i klasifikuar” – është informacioni 
statistikor qëadministrohet nga Departamenti dhe që klasifikohet/
trajtohet,minimalisht, si:

•	    “konfidencial”, sipas ligjit “Për statistikat zyrtare”,
•	 “sekret bankar”, sipas:

- rregullores “Për transparencën dhe konfidencialitetin 
në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.42, datë 
27.06.2012,

- udhëzimit mbi “Rregullat për përdorimin dhe klasifikimin 
e informacionit “sekret bankar” në Bankën e Shqipërisë”;

j) “Përdoruesit e autorizuar” – janë përdoruesit brenda ose jashtë 
Bankës të cilëtgëzojnë të drejta aksesi në informacionin e klasifikuar, 
sipas legjislacionit dhe akteve nënligjore të zbatueshme në Bankë;
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k) “Përdoruesit” – janë të gjithë përdoruesit e statistikave 
zyrtaredhepublikeqë prodhohen nga Banka. Kërkesat për 
informacion zyrtar drejtuar Bankës nga përdoruesit, marrin përgjigje 
të nënshkruar nga drejtori;

l) “PSZ” – Programi i Statistikave Zyrtare, i cili miratohet periodikisht 
nga Kuvendi dhe publikohet. Ky program është i detyrueshëm për të 
gjitha agjencitë statistikore të cituara nominalisht, sipas kërkesave 
përkatëse;

m) “SDDS” – Standardi për Shpërndarjen e të Dhënave të Veçanta, 
publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar;

n) “GDDS” – Sistemi për Shpërndarjen e të Dhënave të Përgjithshme, 
publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar;

o) “Faqe Përmbledhëse e të Dhënave Kombëtare” – faqja në të cilat 
vendet nënshkruese ose ato në procesin e nënshkrimit të SDDS, 
paraqesin të dhënat e tyre sipas kërkesave dhe formatit të standardit.

KREU II
ORGANIZIMI I DEPARTAMENTIT 

Neni 4
Struktura organizative e Departamentit

Në përputhje me vendimin përkatës të Këshillit Mbikëqyrës për 
miratimin e strukturës organizative të Bankës, struktura organizative e 
Departamentit përbëhet nga:

I. Drejtori
II. Zëvendësdrejtori për Stabilitetin Financiar
 II.1. Sektori i Tregjeve Financiare, Infrastrukturës dhe Administrimit 

tëkrizave;
  II.1.1 Zyra e Infrastrukturës;
  II.1.2 Zyra e Tregjeve Financiare dhe Administrimit të Krizave;
 II.2. Sektori i Vlerësimit të Rrezikut Makroprudencial;
III. Zëvendësdrejtori për Statistikat;
 III.1. Sektori i Statistikave të Sektorit të Jashtëm;
  III.1.1. Zyra e Bilancit të Pagesave;
  III.1.2. Zyra e Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve dhe  

  Vrojtimeve;
 III.2. Sektori i Statistikave Monetare dhe Financiare;
  III.2.1. Zyra e Statistikave Monetare;
  III.2.2. Zyra e Llogarive Financiare;
 III.3. Sektori i Përpunimit dhe Publikimeve;
  III.3.1.Zyra e Përpunimit të të Dhënave;
  III.3.2. Zyra e Publikimeve;
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Neni 5
Drejtimi

1. Departamenti drejtohet nga drejtori, i cili është përgjegjës për 
administrimin dhe mbarëvajtjen e punës së departamentit.

2. Drejtori e drejton departamentin me ndihmën e zëvendësdrejtorëve 
dhe të përgjegjësve të njësive.

3. Në mungesë ose në pamundësi për të ushtruar detyrat, drejtori i 
departamentit zëvendësohet në përputhje me rregullat dhe parimet 
e përcaktuara në rregulloren “Mbi rregullat procedurale të Bankës 
së Shqipërisë”.

Neni 6
Varësia 

1. Departamenti është në varësi të drejtpërdrejtë administrative të 
Administratorit përgjegjës, sipas përcaktimit me aktin përkatës të 
Bankës.

2. Drejtori përgjigjet përpara Administratorit përgjegjës dhe përpara 
Guvernatorit.

3. Në përputhje me strukturën organizative, linjat e varësisë në 
departament janë:

a) Zëvendësdrejtori, Përgjegjësi i sektorit dhe Përgjegjësi i zyrës 
përgjigjet përpara drejtorit;

b) Përgjegjësi i zyrës përgjigjet përpara Përgjegjësit të sektorit përkatës, 
përpara Zëvendësdrejtorit të funksionit dhe/ose drejtorit;

c) Punonjësi i departamentit, përgjigjet përkatësisht përpara 
Përgjegjësit të zyrës dhe Përgjegjësit të sektorit në varësinë e të 
cilit ndodhet, si dhe përpara Zëvendësdrejtorit të funksionit dhe/ose 
drejtorit.
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KREU III
FUNKSIONIMI DHE DETYRAT E DEPARTAMENTIT 

Neni 7
Funksionet e Departamentit

1. Departamenti kryen dy funksione,përgjithësisht të pavaruranga 
njëra-tjetra, që janë funksioni i stabilitetit financiar dhe funksioni i 
statistikave. 

2. Funksioni i stabilitetit financiar përmbledh të gjithë aktivitetin 
e nevojshëm për vlerësimin, monitorimin dhe identifikimin e 
veprimeve për trajtimin e rreziqeve të sistemit financiar, me një 
fokus të veçantëterreziku sistemik dhe sektori bankar.

3. Funksioni i statistikave përfshin të gjitha aktivitetet e nevojshme 
për përgatitjen, mbledhjen, ruajtjen, përpunimin, përmbledhjen, 
analizimin, interpretimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare, 
që duhet të prodhohen nga Banka si agjenci statistikore, sipas 
objektivave dhe afateve të PSZ, sipas dispozitave të Ligjit “Për 
statistikat zyrtare”, si edhe çdo detyrimi tjetër ligjor në lidhje me 
statistikat.

Neni 8
Detyrat e Departamentit

1. Për funksionin e stabilitetit financiar, detyrat kryesore të Departamentit 
janë:

a) të zhvillojë teknikat dhe metodologjitë e nevojshme për vlerësimin e 
rrezikut sistemik në sistemin financiar dhe për ndërtimin e kuadrit të 
politikave makroprudenciale, si edhe të kontribuojë në identifikimin 
e veprimeve të nevojshme që Banka ndërmerr për administrimin e 
situatave të jashtëzakonshme financiare;

b) të identifikojë, të kërkojë përmes bashkëpunimit me departamente 
ose institucione të tjera, dhe të realizojë mbledhjen e rregullt tëtë 
dhënave që mundësojnëndërtimin e treguesve për përmbushjen e 
detyrave të pikës “a” më sipër;

c) të mbështesë diskutimet dhe vendimmarrjen institucionale 
dhe ndërinstitucionale, për çështje që lidhen me stabilitetin e 
sistemit financiar, kryesisht përmes: identifikimit, diskutimit dhe 
rekomandimeve përveprime të nevojshme;mbështetjes dhe/ose 
pjesëmarrjes në grupe brenda Bankës dhe ndërinstitucionale; 
mbështetjes së rolit të Sekretariatit në kuadër të GKSF; publikimit të 
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analizave të ndryshme dhe të Raportit të StabilitetitFinanciar.

2. Për funksionin e statistikave, detyrat kryesore të Departamentit janë:

a) të mbledhë, të përpunojë, të ruajë, të prodhojëdhe të shpërndajë:
  i. statistikat monetare dhe financiare,
  ii. statistikate mbikëqyrjes bankare,
  iii. statistikate bilancit të pagesave,
  iv) statistikate pozicionit të investimeve ndërkombëtare,
  v) statistikate borxhit të jashtëm,
  vi) moduline rezervës ndërkombëtare dhe të likuiditetit në  

  monedhë të huaj;

b) të kryejë vrojtime dhe censuse për nevoja të Bankës;

c) të zhvillojë, të përshtasë dhe të përsosë standardet kombëtare, 
metodologjitë, manualet dhe teknikat përkatëse për të gjithë 
procesin e prodhimit statistikor në Bankë, në përputhje me 
standardet, udhëzuesit dhe praktikat më të mira ndërkombëtare për 
statistikat;

d) të identifikojë dhe të mbështesë veprimet që sjellin përmirësimin e 
infrastrukturës teknologjike dhe të procedurave, duke rritur aftësinë 
e Departamentit për të kryer me efektivitet dhe efiçencë detyrat e tij 
sipas pikës “a”, “b” dhe “c” të këtij paragrafi;

e) të përfaqësojë Bankën në grupe dhe funksione ndërinstitucionale të 
lidhura me statistikat zyrtare dhe sistemin statistikor kombëtar.

3. Departamenti, në përputhje me qëllimin e veprimtarisë së tij, mund 
të kryejë detyra të tjera që i caktohen nga Këshilli Mbikëqyrës dhe/
ose nga Administratorët, në funksion të objektivavedhe detyrave 
kryesore të Bankës,siç përcaktohen në Ligjin për Bankën dhe 
nëstrategjitë e zhvillimit të saj.

Neni 9
Përdorimi i informacionit statistikor

1. Informacioni statistikor zyrtar publikohet nëfaqen e internetit të 
Bankës, sipas kalendarit përkatës. Kërkesat që i drejtohen Bankës 
për të marrë informacionin statistikor zyrtar nga ana e përdoruesit, 
si rregull, duhet të jenë formuluar dhe paraqitur sipas formatit në 
Aneksin 1.

2. Në përgjithësi, Departamenti orienton përdoruesit e informacionit 
statistikor zyrtar që të përdorin faqen e internetit dhe publikimet e 
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Bankës, për të gjetur informacionin e kërkuar. Në rastet kur rrjedh 
nga një detyrim ligjor, gjykohet e arsyeshme dhe e nevojshme 
nga ana e drejtuesve për shkak të rrethanave të rastit konkret ose 
kërkohet nga Administratorët, përdoruesit mund të marrin përgjigje 
me shkresë ose me postë elektronike për kërkesën e tyre. Në këtë 
rast, dhënia e informacionit statistikor kryhet për informacionin që 
prodhohet në Departament dhe sipas formatit të publikimit të tij.

3. Informacioni statistikor i klasifikuar administrohet sipas standardit 
më të lartë që përcaktonLigji “Për statistikat zyrtare” dhe aktet 
nënligjore të Bankës që rregullojnë administrimin e informacionit të 
klasifikuar.

4. Për tërregulluar çështjet që lidhen me mënyrën e përdorimit 
të informacionit statistikor, drejtuesit e Departamentit 
vlerësojnërregullisht nevojënpër përmirësimin e procedurave 
përkatëse. Për këtë, ata përgatisindhe miratojnë ose paraqesin për 
miratim pranë Administratorëve, ndryshimet e nevojshme në aktet 
dhe në instrumentet përkatëse.

Neni 10
Funksioni dhe detyrat e Sektorit të Tregjeve Financiare, Infrastrukturës 

dhe Administrimit të Krizave

1. Sektori i Tregjeve Financiare, Infrastrukturës dhe i Administrimit të 
Krizave, drejtohet nga Përgjegjësi i Sektorit. 

2. Sektori, për kryerjen e funksioneve dhe përmbushjen e detyrave 
të Departamentit, analizon gjëndjen dhe rreziqet që shoqërojnë 
veprimtarinë e sistemit financiar, si rezultat i zhvillimeve në tregjet 
financiare, në institucionet pjesëmarrëse dhe në infrastrukturën e 
tyre. Gjithashtu, ky sektor kontribuon në përmirësimin e kuadrit 
të procedurave që lidhen me parandalimin dhe administrimin e 
situatave të krizave financiare në Bankë. 

3. Sektori përbëhet nga “Zyra e Infrastrukturës” dhe “Zyra e Tregjeve 
Financiare, Infrastrukturës dhe Administrimit të Krizave”.

3.1 Zyra e Infrastrukturës përmbush funksionet dhe kryen detyrat e 
mëposhtme:

a) Analizon infrastrukturën financiare nga këndvështrimi i sigurisë dhe 
mirëfunksionimit, duke u fokusuarnë: 

 i. vlerësimin e institucioneve financiare me rëndësi sistemike,
 ii. vlerësimin e përshtatshmërisë së funksionimit të sistemeve të  

pagesave dhe të infrastrukturës tjetër me rëndësi sistemike, me  
kërkesat e tregut, standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të  
mira,
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 iii. vlerësimin e funksionimit të segmenteve kryesore në tregun 
financiar,

 iv. vlerësimin për nevojën e zhvillimit në drejtime të tjera të 
infrastrukturës së sistemit financiar,

 v. vlerësimin për veprimet e nevojshme që përmirësojnë mënyrën e 
funksionimit dhe sigurinë e infrastrukturës së sistemit financiar;

b) për kryerjen e veprimtarisë sipas pikës “a” më sipër, kjo njësi:
 i. krijon dhe administron bazën e të dhënave që shfrytëzohet për 

analizën përkatëse,
 ii. bashkëpunon me struktura të tjera brenda Bankës ose me 

institucione të tjera, për kryerjen e analizave,
 iii. konsulton akte rregullative, raporte dhe vlerësime që nxirren nga 

institucione të huaja;

c) kontribuon në hartimin e Raportit të Stabilitetit Financiar;

d) kontribuon në analiza dhe raporte të tjera të Bankës, për çështjet që 
ndjek;

e) identifikon dhe kryen veprime të tjera, të cilat përmirësojnë 
dhe plotësojnë kontributin e njësisë në realizimin e detyrave të 
Departamentit.

3.2 Zyra e Tregjeve Financiare dhe Administrimit të Krizave përmbush 
funksionet dhe kryen detyrat e mëposhtme: 

a) analizon funksionimin dhe qëndrueshmërinë e tregut financiar. 
Përkëtë, kjonjësi:

 i. krijon dhe administron bazën e të dhënave që shfrytëzohet për 
analizën përkatëse,

 ii. bashkëpunon me struktura të tjera brenda Bankës ose me 
institucione të tjera, për kryerjen e analizave,

 iii. konsulton akte rregullative, raporte, dhe vlerësime që nxirren 
nga institucione të huaja;

d) kontribuon në hartimin e Raportit të Stabilitetit Financiar;

e) kontribuon në analiza dhe raporte të tjera të Bankës, për çështje që 
mbulohen prej tij;

f) identifikon dhe kryen veprime të tjera, të cilat përmirësojnë 
dhe plotësojnë kontributin e njësisë në realizimin e detyrave të 
Departamentit.
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Neni 11
Funksioni dhe detyrat e Sektorit të Vlerësimit të Rrezikut 

Makroprudencial

1. Sektori i Vlerësimit të Rrezikut Makroprudencial drejtohet nga 
Përgjegjësi i Sektorit.

2. Sektori, për kryerjen e funksioneve dhe përmbushjen e detyrave 
të Departamentit, angazhohet në zhvillimin e metodologjive për 
vlerësimin e rrezikut sistemik për sistemin financiar. Ai analizon 
dinamikën e rreziqeve në sistemin financiar dhe vlerëson mundësinë 
e kthimit të tyre në rrezik sistemik, si rezultat i zhvillimeve në kuadrin 
makroekonomik të brendshëm dhe në tregjet ndërkombëtare, si 
edhe ato në sektorin real të ekonomisë.

3. Për të realizuar funksionin sipas paragrafit 2 të këtij neni, Sektori i 
Vlerësimit të Rrezikut Makroprudencial kryen këto detyra:

a) analizon ndikimin mbi stabilitetin financiar të zhvillimeve në kuadrin 
e brendshëm makroekonomik. Për këtë, kjo njësi:

 i.  vlerëson qëndrueshmërinë e sistemit financiar ndaj skenarëve të 
ndryshëm makroekonomikë, permes ushtrimit të provës së rezistencës 
nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart, si edhe teknikave të tjera analitike,

 ii. identifikon dhe përdor metoda për të mbledhur dhe analizuar  
pritshmëritë e industrisë financiare ndaj zhvillimit të veprimtarisë dhe 
rreziqeve të saj në të ardhmen;

b) analizon rrezikun që kërcënon stabilitetin financiar, si rrjedhojë e 
zhvillimeve në ndërmarrje dhe familje. Për këtë:

 i. zhvillon instrumentet dhe teknikat e nevojshme për analizimin dhe 
vlerësimin e rrezikut sistemik që buron nga huamarrja e ndërmarrjeve 
dhe familjeve,

 ii. identifikon dhe monitoron zhvillimin e faktorëve që mund të 
ndikojnë negativisht në aftësinë e ndërmarrjeve dhe të familjeve për 
të shlyer borxhin e tyre,

 iii. përdor metoda të ndryshme statistikore, për të vlerësuar 
ekspozimin dhe rreziqet e sistemit financiar ndaj performancës së 
ndërmarrjeve dhe të familjeve;

c) analizon zhvillimet ndërkombëtare, të cilat mund të cënojnë 
stabilitetin financiar. Për këtë, kjo njësi:

 i. monitoron dhe analizon ngjarjet ndërkombëtare që mund të 
kenë pasoja sistemike në ekonominë e brendshme dhe në sistemin 
financiar,

 ii. monitoron dhe analizon zhvillimet në tregjet e huaja financiare 
dhe të kreditit, si edhe vlerëson ndikimin e sistemit financiar ndaj 
mundësisë së përcjelljes së rrezikut (contagion), për shkak të ekspozimit 
në tregje dhe në institucione të huaja,

 iii. monitoron performancën financiare dhe raportet e ndryshme 
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mbi qëndrueshmërinë financiare të grupeve bankare zotëruese;

d) për kryerjen e veprimtarisë sipas pikave “a”, “b” dhe “c” më sipër, 
kjo njësi:

i. krijon dhe administron bazën e të dhënave që shfrytëzohet për 
analizën përkatëse,
ii. bashkëpunon me struktura të tjera brenda Bankës ose me 
institucione të tjera, për kryerjen e analizave,
iii. konsulton raporte, vlerësime dhe metodologji që nxirren nga 
institucione të huaja;

e) kontribuon në hartimin e Raportit të Stabilitetit Financiar;

f) kontribuon në analiza dhe raporte të tjera të Bankës, për çështje që 
mbulohen prej tij;

g) identifikon dhe kryen veprime të tjera, të cilat përmirësojnë 
dhe plotësojnë kontributin e njësisë në realizimin e detyrave të 
Departamentit.

Neni 12
Funksionet dhe detyrat e Sektorit të Statistikave të Sektorit të Jashtëm

1. Sektori i Statistikave të Sektorit të Jashtëm drejtohet nga Përgjegjësi 
i Sektorit. 

2. Sektori, për përmbushjen e funksioneve dhe kryerjen e detyrave të 
Departamentit angazhohet në mbledhjen, përpunimin, ruajtjen, 
prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave të sektorit të jashtëm, 
si dhe në realizimin e analizave dhe interpretimeve statistikore për 
treguesit e prodhuar. Kompilimi i statistikave të sektorit të jashtëm 
kryhet në përputhje me metodologjitë, standardet dhe praktikat më 
të mira ndërkombëtare. Sektori kryen dhe koordinon vrojtimet dhe 
censuset për sigurimin e një sasie të konsiderueshme të dhënash 
për nevojat e Bankës. 

3. Sektori përbëhet nga “Zyra e Bilancit të Pagesave” dhe “Zyra e 
Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve”. 

3.1 Zyra e Bilancit të Pagesave, harton dhe shpërndan statistikat e 
bilancit të pagesave të Republikës së Shqipërisë. Në shërbim të 
hartimit dhe shpërndarjes së statistikave të bilancit të pagesave, kjo 
njësi: 

a) organizon sistemin e raportimit nga subjektet statistikore raportuese, 
si edhe sistemin e përpunimit dhe të shpërndarjes periodike të 
informacionit;
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b) ndjek raportimin periodik të informacionit nga burime administrative;

c) kryen dhe përpunon të dhënat e vrojtimeve dhe censuseve;

d) harton, përshtat dhe zhvillon metodologjitë dhe standardet sipas 
praktikave më të mira ndërkombëtare;

e) konsolidon statistikat e bilancit të pagesave me statistikat e pozicionit 
ndërkombëtar të investimeve, statistikat e borxhit të jashtëm dhe 
modulin e rezervës;

f) bashkëpunon me agjenci statistikore vendase dhe të huaja për 
prodhimin, raportimin dhe zhvillimin e metodologjive statistikore;

g) harton dhe kujdeset për publikimin e “metadatave” për statistikat 
që prodhon;

h) përgatit formularë, udhëzime dhe manuale për subjektet raportuese;

i) kujdeset për publikimin e statistikave, sipas kalendarit dhe formateve 
të miratuara;

j) realizon rishikimin dhe rishpërndarjen e statistikave dhe informon 
rregullisht përdoruesit;

k) përgatit rregullisht analiza statistikore;

l) administron kërkesat e përdoruesve;

m) mirëmban seksionin përkatës të statistikave në bazën e të dhënave;

n) ndjek kërkesat e SDDS-it dhe GDDS-it dhe raportimet pranë 
agjencive ndërkombëtare statistikore për statistikat përkatëse;

o) bashkëpunon me Zyrën e Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve 
dhe Vrojtimeve për të gjitha etapat e vrojtimeve që përdoren nga 
Zyra e Bilancit të Pagesave.

3.2 Zyra e Pozicionit Ndërkombëtar të Investimeve dhe Vrojtimeve harton 
dhe shpërndan statistikat e pozicionit ndërkombëtar të investimeve, 
statistikat e borxhit të jashtëm, statistikat e investimeve të huaja, 
statistikat e modulit të rezervës ndërkombëtare dhe likuiditetit në 
monedhë të huaj të Republikës së Shqipërisë. Në shërbim të hartimit 
dhe shpërndarjes së këtyre statistikave, kjo njësi: 

a) organizon sistemin e raportimit nga subjektet statistikore raportuese, 
si edhe sistemin e përpunimit dhe të shpërndarjes periodike të 
informacionit;
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b) ndjek raportimin periodik të informacionit nga burime administrative;

c) harton, përshtat dhe zhvillon metodologjitë dhe standardet sipas 
praktikave më të mira ndërkombëtare;

d) konsolidon statistikat e pozicionit ndërkombëtar të investimeve, 
statistikat e borxhit të jashtëm dhe të modulit të rezervës me 
statistikat e bilancit të pagesave, me statistikat monetare dhe me 
llogaritë financiare;

e) bashkëpunon me agjenci statistikore vendase dhe të huaja për 
prodhimin, raportimin dhe zhvillimin e metodologjive statistikore;

f) harton dhe kujdeset për publikimin e “metadatave” për statistikat 
që prodhon;

g) përgatit formularë, udhëzime dhe manuale për subjektet raportuese;

h) kujdeset për publikimin e statistikave, sipas kalendarit dhe formateve 
të miratuara;

i) realizon rishikimin dhe rishpërndarjen e statistikave dhe informon 
rregullisht përdoruesit;

j) përgatit rregullisht analiza statistikore;

k) administron kërkesat e përdoruesve për statistikat që prodhon;

l) mirëmban seksionin përkatës të statistikave në bazën e të dhënave;

m) bashkëpunon dhe koordinon në njohjen e përdoruesve me 
standardet e metodologjitë e zbatuara për statistikat që prodhon;

n) ndjek kërkesat e SDDS-it/GDDS-it dhe raportimet pranë agjencive 
ndërkombëtare statistikore për statistikat përkatëse;

o) në bashkëpunim me njësinë porositëse, realizon: 

 i. identifikimin e nevojës/kërkesave të njësive të Bankës për census/
vrojtim,

 ii. identifikimin e koncepteve, përkufizimin e variablave dhe 
klasifikimet përkatëse,

 iii. identifikimin e popullatës së censusit ose kampionit të vrojtimit,
 iv. hartimin e pyetësorit,
 v. testimin e pyetësorit,
 vi. trajnimin e intervistuesve,
 vii. përgatitjen e dokumentacionit për censusin/vrojtimin,
 viii. mbledhjen dhe kontrollin fizik të pyetësorëve,
 ix. hedhjen e të dhënave të pyetësorëve në soft-et e përpunimit,
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 x. trajtimin e mospërgjigjeve, dhe të nevojës për imputime dhe 
vlerësime lidhur me të dhënat që mungojnë ose informacionin e 
pasaktë,

 xi. përpunimin tabelor të rezultateve,
 xii. materiale informuese për problematikën e censusit/vrojtimit;

p) në rastet kur intervistimi në terren kryhet nga një agjenci e kontraktuar 
nga Banka, Zyra, në bashkëpunim me njësitë e tjera përgjegjëse 
të Bankës, mban korrespondencën dhe dokumentacionin përkatës 
midis Bankës dhe agjencisë së kontraktuar.

Neni 13
Funksionet dhe detyrat e Sektorit të Statistikave Monetare e Financiare 

1. Sektori i Statistikave Monetare dhe Financiare drejtohet nga 
Përgjegjësi i Sektorit. 

2. Sektori, për përmbushjen e funksioneve dhe kryerjen e detyrave të 
Departamentit, angazhohet në mbledhjen, përpunimin, hartimin, 
kontrollin dhe shpërndarjen e statistikave monetare, statistikave të 
normave të interesit, statistikave të llogarive financiare në zbatim 
të detyrimeve të parashikuara në nenin 2 të rregullores. Sektori, 
gjithashtu, angazhohet në zhvillimin dhe zbatimin në praktikë të 
standardeve, metodologjive, manualeve dhe udhëzuesve në 
përputhje me zhvillimet në standardet dhe praktikat më të mira 
ndërkombëtare.

3. Sektori përbëhet nga “Zyra e Statistikave Monetare” dhe “Zyra e 
Llogarive Financiare”.

3.1 Zyra e Statistikave Monetare harton dhe shpërndan statistikat 
monetare dhe statistikat e normave të interesit të Republikës së 
Shqipërisë. Në shërbim të hartimit dhe shpërndarjes së këtyre 
statistikave, kjo njësi: 

a) organizon sistemin e raportimit nga subjektet statistikore raportuese, 
si edhe sistemin e përpunimit dhe të shpërndarjes periodike të 
informacionit;

b) ndjek raportimin periodik të informacionit nga burime administrative;

c) harton, përshtat dhe zhvillon metodologjitë dhe standardet sipas 
praktikave më të mira ndërkombëtare;

d) bashkëpunon me agjenci statistikore vendase dhe të huaja për 
prodhimin, raportimin dhe zhvillimin e metodologjive statistikore;

e) harton dhe kujdeset për publikimin e “metadatave” për statistikat 
që prodhon;
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f) përgatit formularë, udhëzime dhe manuale për subjektet raportuese;

g) kujdeset për publikimin e statistikave, sipas kalendarit dhe formateve 
të miratuara;

h) realizon rishikimin dhe rishpërndarjen e statistikave dhe informon 
rregullisht përdoruesit;

i) përgatit analiza statistikore;

j) administron kërkesat e përdoruesve për statistikat që prodhon;

k) mirëmban seksionin përkatës të statistikave në bazën e të dhënave;

l) ndjek kërkesat e SDDS-it/GDDS-it dhe raportimet pranë agjencive 
ndërkombëtare statistikore për statistikat përkatëse;

m) bashkëpunon dhe koordinon në njohjen e përdoruesve me 
standardet e metodologjitë e zbatuara për statistikat që prodhon.

3.2 Zyra e Llogarive Financiare, në bashkëpunim me njësitë e 
autorizuara për nxjerrjen e statistikave brenda Departamentit dhe 
agjencitë e tjera statistikore, harton dhe shpërndan statistikat e 
llogarive financiare të Republikës së Shqipërisë. Në shërbim të 
hartimit dhe shpërndarjes së këtyre statistikave, kjo njësi: 

a) organizon sistemin e raportimit nga subjektet raportuese, si edhe 
sistemin e përpunimit dhe të shpërndarjes periodike të informacionit;

b) ndjek raportimin periodik të informacionit nga burime administrative;

c) harton, përshtat dhe zhvillon metodologjitë dhe standardet sipas 
praktikave më të mira ndërkombëtare;

d) konsolidon statistikat e llogarive financiare me statistikat monetare, 
me statistikat e bilancit të pagesave dhe me statistikat e pozicionit 
ndërkombëtar të investimeve;

e) bashkëpunon me agjenci statistikore vendase dhe të huaja për 
prodhimin, raportimin dhe zhvillimin e metodologjive statistikore;

f) harton dhe kujdeset për publikimin e “metadatave” për llogaritë 
financiare;

g) përgatit formularë, udhëzime dhe manuale për subjektet raportuese;

h) kujdeset për publikimin e statistikave, sipas kalendarit dhe formateve 
të miratuara;
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i) realizon rishikimin dhe rishpërndarjen e statistikave dhe informon 
rregullisht përdoruesit;

j) përgatit rregullisht analiza statistikore;

k) administron kërkesat e përdoruesve për statistikat që prodhon;

l) mirëmban seksionin përkatës të statistikave në bazën e të dhënave;

m) ndjek dhe monitoron kërkesat dhe raportimet pranë agjencive 
ndërkombëtare statistikore për statistikat përkatëse;

n) bashkëpunon dhe koordinon në njohjen e përdoruesve me 
standardet e metodologjitë e zbatuara për statistikat që prodhon.

Neni 14
Funksionet dhe detyrat e Sektorit të Përpunimit dhe Publikimit 

1. Sektori i Përpunimit dhe Publikimit drejtohet nga Përgjegjësi i 
Sektorit.

2. Sektori, për përmbushjen e funksioneve dhe kryerjen e detyrave 
të Departamentit, angazhohet në administrimin e raportimeve të 
subjekteve raportuese, mbledhjen, përpunimin, hartimin, kontrollin 
dhe shpërndarjen e statistikave të mbikëqyrjes bankare dhe treguesve 
të stabilitetit financiar, administrimin dhe koordinimin e punës për 
publikimin dhe shpërndarjen e statistikave, si dhe administrimin e 
kërkesave të përdoruesve për informacion statistikor. 

3. Sektori përbëhet nga “Zyra e Përpunimit të të Dhënave” dhe “Zyra 
e Publikimeve”.

3.1 Zyra e Përpunimit të të Dhënave mbledh dhe përpunon të dhëna, si 
edhe shpërndan të dhëna përfundimtare ose gjysmë-përfundimtare 
për statistikat e mbikëqyrjes bankare, treguesit e stabilitetit financiar, 
statistikat monetare dhe statistikat e sektorit të jashtëm. Në shërbim 
të hartimit dhe shpërndarjes së këtyre statistikave, kjo njësi:

a) organizon sistemin e raportimit nga subjektet e licencuara nga 
Banka, si edhe sistemin e përpunimit dhe të shpërndarjes periodike 
të informacionit për nevoja të mbikëqyrjes bankare;

b) organizon sistemin e raportimit nga operatorët e tregut financiar, 
si edhe sistemin e përpunimit dhe të shpërndarjes periodike të 
informacionit për nevoja të stabilitetit financiar;

c) përshtat përmbajtjen dhe kërkesat e sistemit të raportimit në 
përputhje me akte nënligjore dhe aktet rregullatore të Bankës;
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d) përshtat përmbajtjen dhe kërkesat e sistemit të raportimit në 
përputhje me standardet e kontabilitetit bankar dhe manualet në 
fuqi;

e) mirëmban dhe përdor programin e raportimit, kontrollit, certifikimit, 
përpunimit dhe shpërndarjes së të dhënave të raportuara nga 
subjektet raportuese;

f) zhvillon dhe pasuron programin e raportimit në përputhje me 
kërkesat e përdoruesve dhe standardet ndërkombëtare;

g) administron aksesin e përdoruesve të të dhënave;

h) përgatit udhëzime dhe manuale për subjektet raportuese;

i) kujdeset për publikimin e statistikave të mbikëqyrjes, sipas kalendarit 
dhe formateve të miratuara.

3.2 Zyra e Publikimeve realizon procesin e hartimit, mirëmbajtjes dhe 
publikimit të të gjitha blloqeve statistikore të funksionit të statistikave, 
si dhe përgatitjen e botimeve periodike dhe joperiodike të tyre. Për 
këto, në bashkëpunim me njësitë e tjera të funksionit të statistikave, 
kjo njësi:

a) përgatit dhe publikon botimet statistikore periodike dhe joperiodike;

b) përgatit dhe mirëmban rubrikën “Statistika” në faqen e internetit të 
Bankës;

c) koordinon dhe përgatit kalendarin e publikimit të statistikave zyrtare;

d) publikon treguesit statistikorë, sipas kalendarit të statistikave të 
publikuar në faqen e internetit të Bankës; 

e) koordinon mbledhjen dhe publikimin e informacionit në Faqen 
Përmbledhëse të të Dhënave Kombëtare, sipas kërkesave të SDDS-
it;

f) administron kërkesat e përdoruesve për informacion statistikor të 
Bankës;

g) ndjek marrëdhëniet dhe shkëmbimin e informacionit me agjenci të 
tjera statistikore brenda dhe jashtë vendit;

h) përgatit raportimet për agjenci statistikore dhe organizata 
ndërkombëtare.
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Neni 15
Detyrat e drejtorit të Departamentit

1. Drejtori i Departamentit kryen këto detyra:

a) organizon, koordinon dhe drejton veprimtarinë e Departamentit, 
miraton akte dhe produkte të Departamentit, si edhe mbështet 
zhvillimin e kushteve normale të punës me qëllim përmbushjen e 
plotë dhe brenda afateve të detyrave;

b) përcakton procedurat për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme që 
ndikojnë në mirëfunksionimin e veprimtarisë së Departamentit;

c) kontrollon, analizon dhe informon mbi rezultatet e punës së 
Departamentit, si dhe identifikon nevojat dhe drejtimet për zhvillim 
të mëtejshëm profesional të personelit të Departamentit;

d) mbikëqyr respektimin e kuadrit rregullator nga vartësit e tij;

e) informon administratorin përgjegjës mbi realizimin e detyrave të 
Departamentit;

f) përfaqëson Departamentin në marrëdhëniet me organet e Bankës, 
me departamente dhe me subjekte të tjera;

g) siguron bashkëpunimin e Departamentit me departamentet e tjera 
dhe me njësitë e tjera organizative të Bankës;

h) mund të përfaqësojë Bankën në grupe dhe funksione 
ndërinstitucionale të lidhura me çështje të stabilitetit financiar ose 
me statistikat zyrtare dhe sistemin statistikor kombëtar;

i) realizon detyra dhe përgjegjësi të tjera, të përcaktuara në Statutin 
dhe/ose rregulloret e brendshme të Bankës.

2. Drejtori i Departamentit, kur e vlerëson të nevojshme:

a) mund të delegojë përkohësisht të drejta tek zëvendësdrejtorët e 
Departamentit sipas funksioneve të tyre, pa cënuar në thelb realizimin 
e detyrave nga shkronja “a” deri në shkronjën “i” më sipër, dhe 
me qëllim realizimin me efektivitet të detyrave të Departamentit në 
zbatim të funksioneve të tij;

b) mund të ngarkojë përkohësisht punonjësit e një njësie përbërëse 
me përmbushjen e detyrave, të cilat janë në kompetencë të njësisë 
tjetër përbërëse brenda të njëjtit funksion, me qëllim realizimin e 
plotë dhe në kohë të detyrave të planifikuara të Departamentit.
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Neni 16
Detyrat e zëvendësdrejtorit

1. Zëvendësdrejtori ka këto detyra të përgjithshme:

a) të njohë thelbësisht fushën e veprimtarisë së funksionit ose njësisë 
që mbikëqyr ose drejton;

b) të organizojë dhe të mbikëqyrë realizimin e detyrave të njësive që 
ka në varësi, si edhe të propozojë te drejtori drejtimet ose veprimet 
e nevojshme për përmirësimin e punës;

c) të vlerësojë dhe të informojë mbi rezultatet e punës të punonjësve 
në varësinë e tij, sipas planeve të punës dhe manualeve përkatëse;

d) të monitorojë proceset e punës dhe të sigurojë rishikimin periodik 
të manualeve të vendit të punës të punonjësve që ka në varësi;

e) të konsultojë me përgjegjësit e njësive dhe të propozojë tek 
drejtori detyrat e planeve të punës për funksionin që mbikëqyr, me 
frekuencën përkatëse;

f) të japë instruksione dhe ndihmën e domosdoshme për vartësit e tij 
në përmbushjen e detyrave, sipas funksionit dhe planeve te punës;

g) të sigurojë që produktet e Departamentit për funksionin që mbulon, 
kalojnë në proceset e nevojshme të analizës dhe të kontrollit, 
përpara paraqitjes së tyre tek drejtori, tek struktura të tjera të Bankës 
ose përpara publikimit të tyre; 

h) të mbikëqyrë respektimin e kuadrit rregullator të Bankës nga vartësit 
e tij;

i) të kryejë funksione dhe detyra të tjera të caktuara nga drejtori.

2. Zëvendësdrejtori për stabilitetin financiar ka këto detyra shtesë 
specifike:

a) mund të përfaqësojë Bankën në grupe dhe funksione 
ndërinstitucionale të lidhura me çështjet e stabilitetit financiar;

b) mban marrëdhënie në nivel teknik me agjencitë e tjera për çështje 
të stabilitetit financiar;

c) ndjek dhe koordinon përgatitjen e materialeve të nevojshme për 
mbledhjet e GKSF;

d) drejton dhe mbikëqyr punën për përgatitjen e Raportit të Stabilitetit 
Financiar.
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3. Zëvendësdrejtori për statistikat ka këto detyra shtesë specifike:

a) mban marrëdhënie në nivel teknik me agjencitë e tjera statistikore;

b) mund të përfaqësojë Bankën në grupe dhe funksione 
ndërinstitucionale të lidhura me statistikat zyrtare dhe sistemin 
statistikor kombëtar;

c) identifikon objektivat e Bankës si agjenci statistikore në bashkëpunim 
me grupet e interesit dhe agjencitë e tjera statistikore;

d) propozon për miratim tek drejtori dhe koordinon kontributin e 
Bankës në programin e statistikave zyrtare, si dhe ndjek zbatimin e 
objektivave të programit për statistikat e Bankës;

e) verifikon, propozon për miratim tek drejtori ose miraton me 
delegimin e tij, metodologjitë, manualet e punës, udhëzimet, 
formularët, metodat dhe procedurat që përdoren për mbledhjen, 
përpunimin dhe shpërndarjen e statistikave nga njësitë e autorizuara 
për nxjerrjen e statistikave;

f) miraton kalendarin e publikimit të statistikave dhe përmbajtjen e 
publikimeve statistikore;

g) autorizon publikimin e kalendarit të statistikave dhe të statistikave të 
prodhuara nga njësitë e autorizuara për nxjerrjen e statistikave, si 
dhe mbikëqyr procesin e publikimit sipas niveleve dhe procedurave 
përkatëse;

h) miraton përdoruesit e autorizuar të informacionit statistikor 
brenda dhe jashtë Bankës, pasi verifikon plotësimin e kërkesave të 
legjislacionit dhe të akteve nënligjore të Bankës;

i) propozon për miratim tek drejtori ose miraton me delegimin e tij, 
dokumentet metodologjike për statistikat zyrtare që Banka raporton 
pranë agjencive kombëtare dhe ndërkombëtare;

j) kujdeset për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të raportuara 
dhe të prodhuara, nën administrimin e njësive të autorizuara për 
nxjerrjen e statistikave. 
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Neni 17
 Detyrat e përgjegjësit të sektorit dhe përgjegjësit të zyrës

1. Përgjegjësi i sektorit ose përgjegjësi i zyrës kryen këto detyra:

a) zhvillon njohuritë për të njohur hollësisht fushën e veprimtarisë së 
funksionit ose njësisë që mbikëqyr ose drejton;

b) mundëson kushte normale për mirëfunksionimin e njësisë 
organizative që drejton dhe për zhvillimin profesional të punonjësve 
që ka në varësi; 

c) organizon dhe drejton punën brenda sektorit ose zyrës, duke bërë 
ndarjen e detyrave për punonjësit;

d) analizon kryerjen e detyrave, informon eprorin direkt për ecurinë 
e punës, si dhe adreson për zgjidhje probleme të përsëritura nga 
zbatimi i politikave të mëparshme;

e) përcakton procedurat dhe metodat e punës, këshillon punonjësit 
për kryerjen e detyrave të ngarkuara;

f) kontrollon, analizon, vlerëson punën e vartësve dhe ia parashtron 
zëvendësdrejtorit dhe drejtorit;

g) zbaton detyrat e ngarkuara sipas manualit përkatës të punës;

h) nënshkruan dokumente që kanë të bëjnë me fushën e veprimtarisë 
së njësisë që ka në varësi;

i) përgatit manualet e vendit të punës për punonjësit e njësisë që 
drejton;

j) mbikëqyr respektimin e kuadrit rregullator të Bankës nga vartësit;

k) sipas funksioneve, mund të përfaqësojë Bankën në grupe dhe 
funksione ndërinstitucionale të lidhura me statistikat zyrtare dhe 
sistemin statistikor kombëtar, ose në ato që lidhen me çështje të 
stabilitetit financiar;

l) kryen detyra të tjera të caktuara nga eprorët.

2. Pavarësisht nga përcaktimet e mësipërme të këtij neni, në rastet 
kur praktika e punës e bën të nevojshme të qartësohen detyrat e 
përgjegjësit të sektorit dhe të përgjegjësit të zyrës për të shmangur 
mbivendosjet ose boshllëqet në veprimtarinë e tyre, drejtori i 
Departamentit mund ta realizojë këtë përmes një komunikimi të 
brendshëm të dokumentuar.
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Neni 18
Detyrat e specialistit të Departamentit

Specialisti i Departamentit kryen këto detyra:

a) zhvillon më tej njohuritë për të përvetësuar hollësisht fushën e 
veprimtarisë së njësisë përbërëse ku punon dhe të Departamentit 
në përgjithësi;

b) zbaton detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve në fuqi, manualit 
përkatës të vendit të punës, si dhe planit të punës të miratuar nga 
Administratori përgjegjës;

c) informon eprorin direkt mbi rezultatet e punëve në vazhdim dhe 
mbi vështirësitë e hasura në lidhje më to;

d) përmirëson njohuritë dhe kualifikimin e tij profesional në mënyrë 
të vazhdueshme dhe sistematike, duke synuar sjelljen e risive në 
punën e tij të përditshme;

e) respekton kuadrin rregullator në fuqi të Bankës;

f) ruan konfidencialitetin e informacionit me të cilin është njohur për 
shkak të detyrës, dhe nuk e përdor atë për përfitime personale, në 
përputhje me legjislacionin përkatës dhe aktet nënligjore të Bankës;

g) respekton rregullat e etikës në kontaktet zyrtare me eprorët, me 
kolegët dhe me përfaqësues të institucioneve të tjera.

Neni 19
Marrëdhëniet ndërmjet njësive përbërëse të Departamentit

Drejtuesit e Departamentit dhe njësitë përbërëse të tij bashkëpunojnë 
ndërmjet tyre, me qëllim realizimin e detyrave të planifikuara dhe 
atyre plotësuese të Departamentit dhe në veçanti:

a) bashkëpunojnë për përmbushjen e detyrave të përbashkëta, të 
cilat janë detyra të njësive përbërëse të Departamentit. Nisma për 
bashkëpunim i takon njësisë përgjegjëse për kryerjen e detyrës;

b) bëjnë të disponueshëm materialet dhe japin ndihmën e nevojshme 
reciproke për njësinë tjetër përbërëse të Departamentit, për 
përmbushjen në kohë dhe me cilësi të detyrave;

c) bashkëpunojnë në krijimin e marrëdhënieve optimale të punës në 
Departament.
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Neni 20
Marrëdhëniet me departamentet dhe me institucionet e tjera, si edhe 

format e bashkëpunimit

1. Departamenti bashkëpunon më të gjitha departamentet, njësitë 
e tjera organizative të Bankës si dhe me institucione të tjera, për 
përmbushjen e detyrave dhe funksioneve të tij, si dhe për arritjen e 
objektivave të Bankës në përgjithësi.

2. Bashkëpunimi realizohet nëpërmjet:

a) zbatimit të kërkesave ligjore ose nënligjore që rregullojnë 
bashkëpunimin; 

b) kontakteve personale të punonjësve të Departamentit;

c) shkëmbimit të ndërsjellë të informacionit;

d) pjesëmarrjes në projekte dhe grupe pune;

e) bashkëpunimit në njohjen, në analizimin dhe në trajtimin e çështjeve 
të përbashkëta, në lidhje me detyrat që ata kryejnë.

KREU IV

Neni 21
Dispozita të fundit

1. Ngarkohen punonjësit e Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe 
të Statistikave për zbatimin e kësaj rregulloreje dhe të akteve të tjera 
të miratuara në zbatim të saj. 

2. Mbështetur në këtë rregullore, Administratori përgjegjës miraton 
manualet e vendit të punës për punonjësit e departamentit. 

ARDIAN FULLANI

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
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ANEKS:

KËRKESË PËR INFORMACION STATISTIKOR

BANKËS SË SHQIPËRISË
DEPARTAMENTIT TË STABILITETIT FINANCIAR DHE STATISTIKAVE

Emri i kërkuesit: _____________________________________________

Adresa e kërkuesit: __________________________________________

Numri i telefonit i kërkuesit:___________________________________

Data: ___/___/___

 KURSI I KËMBIMIT
Plotëso me X X X DATA DATA

ALL/njësi e monedhës së huaj  Forma e kërkuar  Periodiciteti  
Periudha 
e fillimit  

Periudha e 
mbarimit  

Jeni Japonez (per 100) (JPY)  Mesatare  Mujor  Muaji  Muaji  

Sterlina Angleze (GBP)  Fund periudhe  Vjetor  Viti  Viti  

Franga Zvicerane (CHF)       

E U R O       

Ari (oz)       

Argjendi (oz)       

Dollari Australian (AUD)       

Dollari Kanadez (CAD)       

Korona Suedeze (SEK)       

Korona Norvegjeze (NOK)       

Korona Daneze (DKK)       

SDR       

Dollari Amerikan (USD)          

Norma e interesit për KREDITË E REJA
X X DATA DATA

Monedha  Maturiteti  Periudha e fillimit Periudha e mbarimit

ALL  Deri në 6 muaj  Muaji Muaji

Euro  6 muaj deri në 1 vit  Viti Viti

USD  1 deri në 3 vjet  

  3 deri në 5 vjet  

  Mbi 5 vjet  
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Norma e interesit për DEPOZITAT E REJA
X X DATA DATA

Monedha  Maturiteti  Periudha e fillimit  Periudha e mbarimit

ALL  60 mujore  Muaji  Muaji 

Euro  48 mujore  Viti  Viti

USD  36 mujore  

  24 mujore    

  12 mujore    

  6 mujore    

  3 mujore    

  1 mujore    

  Llogari rrjedhëse    

  Llogari kursimi    

Tregues të 
tjerë (specifiko)  Monedha  Periodiciteti  Periudha e 

fillimit  Periudha e mbarimit  

  ALL  Mujor  Muaji  Muaji  

  Euro  Tremujor  Tremujori  Tremujori  

  USD  Vjetor  Viti  Viti  

Komente /shënime plotësuese nga kërkuesi:

Firma e kërkuesit:
Vula e institucionit:

Shënim: Kjo kërkesë mund të drejtohet pranë Bankës së Shqipërisë në 
këto mënyra:

1.  Me postë në adresën: Banka e Shqipërisë, Kulla A, Kompleksi 
“Halili”, Rr.”Dibrës”, Tiranë;

2. Me e-mail në adresën: statistics@bankofalbania.org;
3.  Formulari mund të tërhiqet, plotësohet dhe dorëzohet edhe pranë 

ambienteve të Bankës së Shqipërisë, në adresën e mësipërme ose 
te Sheshi Avni Rustemi, Banka e Shqipërisë. 

Kërkesa të plotësuara jashtë këtij formati, nuk do të pranohen. 
Përgjigja në çdo rast do të dërgohet me vulën e Bankës së Shqipërisë, 
në adresën e kërkuesit. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 7, DATË 29.01.2014

PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN
“MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DEPARTAMENTIT TË 

ADMINISTRIMIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, dhe nenit 76 të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
vendimit nr. 69, datë 06.11.2013 “Për disa ndryshime në strukturën 
organizative të Bankës së Shqipërisë”, me propozim të Departamentit 
të Administrimit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë disa ndryshime në rregulloren “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Departamentit të Administrimit”, miratuar me 
vendimin nr. 36, datë 03.05.2006, të Këshillit Mbikëqyrës, e 
ndryshuar, me përmbajtje si më poshtë:

a) në nenin 5 pika 3, nenin 6 pika 3, pika 4 dhe pika 5, togëfjalëshi 
“Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi i Sektorit Teknik dhe të 
Shërbimeve” zëvendësohet me fjalën “Zëvendësdrejtori”;

b) neni 7, pika 2 shkronja “c”, riformulohet me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“c)  Sektori i Prokurimeve:
 i. organizon, ndjek dhe përfundon procedurat e  prokurimit për 

përdorimin e fondeve të miratuara në Buxhetin e Bankës së Shqipërisë 
ose për fonde të tjera të akorduara në mënyrë të veçantë në Bankë, 
në zbatim të rregullores “Për procedurat e prokurimit në Bankën e 
Shqipërisë” dhe udhëzimit “Për blerjet dhe shërbimet me vlerë të 
vogël në Bankën e Shqipërisë”,
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 ii. organizon, ndjek dhe përfundon procedurat e ndjekjes dhe 
realizimit të kontratave,

 iii. realizon magazinimin dhe ruajtjen e vlerave në magazinën e 
Bankës së Shqipërisë;

c)  neni 8, pika 3 shkronja “b” (iii), shfuqizohet.

2. Referimi që i bëhet rregullores “Për prokurimin e mallrave, të 
shërbimeve dhe të ndërtimeve në Bankën e Shqipërisë” zëvendësohet 
me togfjalëshin “rregullorja “Për procedurat e prokurimit në Bankën 
e Shqipërisë” ”.

3. Ngarkohet Departamenti i Administrimit dhe njësitë e tjera 
organizative të Bankës së Shqipërisë me zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit të tij. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI

: Blerta Dungu   Konfirmoi:  Agron Skënderaga
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë

Tel: + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11
Faks: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën Albdesign.


