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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 8, DATË 26.2.2014

PËR
ULJEN E 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 ulë me 0.25 pikë përqindje normën e interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (repo dhe repo të anasjella). 
Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes nga 3.0 për qind bëhet 2.75 për qind. 

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 në datën 27 shkurt 2014.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM

NR. 9, DATË 26.2.2014

PËR 
MIRATIMIN E DOKUMENTIT “POLITIKA E MBIKËQYRJES”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe nenit 43, shkronja 
”c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; nenit 58, pika 1, shkronja c, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;  me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë dokumentin “Politika e mbikëqyrjes”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

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

3. Ngarkohet Zëvendësguvernatori i Parë për miratimin e Manualit të 
Vlerësimit të Rreziqeve. Me hyrjen në fuqi të Manualit të Vlerësimit 
të Rreziqeve, shfuqizohet Manuali i Inspektimit.

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

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi, nr. 27 datë 
14.04.2010 i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për 
dokumentin e politikës operacionale të mbikëqyrjes ”. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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POLITIKA E MBIKËQYRJES

1. HYRJE

Dokumenti përcakton politikën e mbikëqyrjes, të bazuar në rrezik 
për bankat dhe grupet bankare ose financiare (këtu e më poshtë në 
këtë dokument referuar për thjeshtësi si “banka”), për të cilat Banka 
e Shqipërisë është autoriteti mbikëqyrës përgjegjës. Objektivi kryesor 
i mbikëqyrjes së bazuar në rrezik është që të sigurojë një proces 
efikas për vlerësimin e gjendjes financiare dhe të qëndrueshmërisë së 
bankave. Banka e Shqipërisë, duke marrë në konsideratë veçoritë e 
veprimtarisë financiare që ushtrojnë edhe institucionet e tjera financiare 
të licencuara prej saj, zbaton pjesë të caktuar të kësaj politike edhe për 
këtë kategori.

2. KUPTIMI I MBIKËQYRJES SË BAZUAR NË RREZIK

Mbikëqyrja bankare është një proces i strukturuar, i projektuar për 
të identifikuar faktorët kryesorë të rrezikut, ndaj të cilëve ekspozohen 
bankat individuale, si dhe i gjithë sistemi bankar. 

Ndërsa, mbikëqyrja e bazuar në rrezik mundëson kalimin nga 
një mbikëqyrje tradicionale e bazuar në rregulla të ngurta, në një 
mbikëqyrje që bazohet dhe i kushton një vëmendje më të madhe 
maturisë së mbikëqyrësit dhe gjykimit të tij profesional. Kjo i mundëson 
mbikëqyrësit një fleksibilitet më të lartë për t’u fokusuar në ato fusha që 
shfaqin rrezik material, aktual dhe potencial. Rrjedhimisht, aktivitetet 
që paraqesin rrezik më të lartë shqyrtohen më në detaj dhe në këtë 
mënyrë, vëmendja mbikëqyrëse fokusohet në ato banka apo rreziqe që 
paraqesin dobësi serioze apo prirje negative.

Më tej, ky proces ka për qëllim vlerësimin e politikave dhe praktikave të 
administrimit të rrezikut, të përdorura për zbutjen e tij, dhe përqendron 
burimet mbikëqyrëse bazuar në karakteristikat e rrezikut të bankave. 
Ai merr në konsideratë - në mënyrë sistematike - të gjitha aktivitetet 
kryesore funksionale të një institucioni bankar (linjat e biznesit apo 
fushat operacionale) dhe brenda secilit aktivitet funksional vlerëson 
shkallën, cilësinë e administrimit dhe orientimin ndaj rrezikut.

Mbikëqyrja e bazuar në rrezik inkurajon bankat të përmirësojnë 
vazhdimisht administrimin e rreziqeve dhe të kryejnë shpërndarjen 
e kapitalit në përputhje me to, si edhe përdorimin e modeleve të 
brendshme të sofistikuara.

Në kuadrin e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik dhe duke patur parasysh 
dinamizmin në zhvillimet e situatës së bankave individuale dhe të 
sistemit bankar në tërësi, përpjekjet e mbikëqyrësve gjatë mbikëqyrjes 
nga jashtë dhe në vend janë një proces i vazhdueshëm. Kjo nënkupton 
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se, shqetësimet mbikëqyrëse të identifikuara gjatë kryerjes së analizave 
nga jashtë do të shërbejnë si bazë për rritjen e vëmendjes mbikëqyrëse 
dhe ndërmarrjen e masave përkatëse. Nga ana tjetër, mangësitë e 
identifikuara gjatë ekzaminimeve në vend, janë subjekt i monitorimit 
nga jashtë, përgjatë harkut kohor të ekzaminimeve të njëpasnjëshme 
në vend. 

3. PËRPARËSITË E MBIKËQYRJES SË BAZUAR NË RREZIK

Mbikëqyrja e bazuar në rrezik sjell një sërë përparësish, si për 
mbikëqyrësit ashtu edhe për bankat, dhe konkretisht:

1. Fokusohet në mbikëqyrjen e bankave dhe aktiviteteve që shfaqin një 
rrezik më të lartë apo prirje negative;

2. Nxit bankat për përmirësimin e aftësisë së tyre për të identifikuar, 
matur, monitoruar dhe kontrolluar rreziqet, si dhe për të korrigjuar 
mangësitë e vërejtura përgjatë këtyre proceseve;

3. Inkurajon komunikime të shpeshta dhe të hapura ndërmjet bankave 
dhe mbikëqyrësve, të cilat sigurohen nëpërmjet takimeve në faza 
të ndryshme të procesit dhe që iu mundësojnë mbikëqyrësve të 
kuptojnë më mirë strategjinë e bankës, rreziqet me të cilat përballet, 
cilësinë e administrimit të rrezikut, si dhe arritjet në adresimin e 
mangësive të identifikuara gjatë procesit mbikëqyrës;

4. Përmirëson cilësinë e punës së mbikëqyrjes bankare, pasi zhvillimet 
e reja dhe ndryshimet strategjike në një institucion të caktuar apo 
zhvillimet sektoriale në rreziqe specifike monitorohen në mënyrë më 
të detajuar përgjatë gjithë ciklit mbikëqyrës; 

5. Siguron një administrim më të mirë, nga pikëpamja kohore, 
të burimeve njerëzore, duke mundësuar shkurtimin e kohës së 
shpenzuar gjatë mbikëqyrjes në vend, në kushtet kur analiza 
paraprake kryhet nga jashtë;

4. PARIMET E MBIKËQYRJES SË BAZUAR NË RREZIK

Procesi i mbikëqyrjes së bazuar në rrezik udhëhiqet nga këto parime 
kryesore:

1. Parimi i orientimit sipas profilit të rrezikut. Ky parim konsiston në 
ndërtimin e procesit mbikëqyrës mbi bazën e profilit të rrezikut të 
bankës, i cili lidhet kryesisht me madhësinë dhe me peshën e saj 
në sistem, si dhe me karakteristikat e rrezikut të veprimtarisë së 
saj. Qëllim është rritja e eficiencës dhe optimizimi i përdorimit të 
burimeve mbikëqyrëse, nëpërmjet një procesi planifikimi bazuar në 
prioritete;
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2. Parimi i konsolidimit. Ky parim nënkupton se mbikëqyrja e një 
banke shtrihet edhe në aktivitetet ose personat e lidhur me bankën. 
Mbikëqyrja e konsoliduar, në rastet që është e mbështetur ligjërisht, 
zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi subjektet e lidhura ose 
nëpërmjet bashkëpunimit me autoritete të tjera mbikëqyrëse;

3. Parimi i proporcionalitetit. Ky parim nënkupton se zbatimi i 
procedurave mbikëqyrëse do të kryhet duke mbajtur parasysh 
madhësinë dhe kompleksitetin e subjekteve që ekzaminohen, si dhe 
rëndësinë e tyre sistemike.

5. PROFILI I RREZIKUT TË BANKAVE

Përcaktimi i profilit të rrezikut është procesi i vlerësimit të cilësisë së 
veprimtarisë së bankës, duke vlerësuar rreziqet ndaj të cilave ajo është 
ekspozuar dhe cilësinë e punës për administrimin dhe zbutjen e tyre. 
Përcaktimi i profilit të rrezikut të bankës do të jetë një shumatore e 
vlerësimit të rreziqeve individuale dhe e dy elementeve të veçanta, 
të ponderuara me peshat përkatëse. Rreziqet që vlerësohen gjatë 
përcaktimit të profilit të rrezikut, listohen si më poshtë:
 
1. Rreziku strategjik;
2. Rreziku organizativ;
3. Rreziku i kredisë;
4. Rreziku i likuiditetit;
5. Rreziku i tregut;
6. Rreziku i normës së interesit në librat e bankës;
7. Rreziku operacional dhe reputacional.

Ndërsa elemente të veçanta do të jenë:

• Përfitueshmëria; 
• Mjaftueshmëria e kapitalit. 

Sistemi i vlerësimit të rreziqeve, i cili pasqyrohet edhe në përcaktimin 
e profilit të rrezikut të bankës, është një sistem i përshkallëzuar me 6 
nivele, ku niveli 1 tregon nivelin më të ulët të rreziku, ndërsa niveli 6 
tregon nivelin më të lartë të tij.

Në kuadrin e trajtimit të rreziqeve, rreziku i likuiditetit, i tregut dhe i 
normës së interesit në librat e bankës, do të përkufizohen si “rreziqe 
financiare”.

6. CIKLI I MBIKËQYRJES

Cikli i mbikëqyrjes përkufizohet si periudha maksimale ndërmjet dy 
vlerësimeve të profilit të përgjithshëm të rrezikut të bankës, ku përfshihen 
edhe aktivitetet mbikëqyrëse të planifikuara gjatë kësaj periudhe. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 2

shkurt 2014

vëllimi 16
numër 2
shkurt 2014

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Profili i rrezikut, në kushte normale, do të rishikohet një herë në vit 
(kryesisht brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës)1, duke përfshirë 
në vlerësim informacionin nga mbikëqyrja në vend dhe nga mbikëqyrja 
nga jashtë. Ky vlerësim mund të rishikohet më shpesh në varësi të 
rezultateve të ekzaminimeve të plota ose të pjesshme në vend. 

Profili i rrezikut të çdo banke do të monitorohet, si rregull, çdo 3 muaj, 
nëpërmjet treguesve sasiorë të raportuar në Sistemin Raportues të 
Unifikuar, për të cilët janë përcaktuar kufijtë e Sistemit të Paralajmërimit 
të Hershëm, si dhe raportimeve ad hoc të kërkuara nga bankat. 

Në bazë të profilit të rrezikut dhe të faktorëve që mund të jenë specifikë 
për banka të ndryshme, do të ndërtohet parashikimi i aktiviteteve 
mbikëqyrëse që duhet të ndodhin minimalisht gjatë vitit në vazhdim, 
tërësia e të cilave përbën ciklin e mbikëqyrjes për secilën bankë.
  
Për qëllime të procesit mbikëqyrës, fokusi i burimeve dhe kapaciteteve 
mbikëqyrëse do të jetë më i madh në bankat, të cilat/për të cilat:

1. Janë me rëndësi sistemike, sipas përcaktimit të Bankës së Shqipërisë;
 
2. Kanë profil të përgjithshëm ose rreziqe/elemente të veçanta të 

vlerësuara 4, 5 apo 6;

3. Mbikëqyrja nga jashtë ka identifikuar sinjalizime negative për rreziqe 
specifike apo prirje përkeqësuese të treguesve të veprimtarisë se 
bankës;

4. Janë në proces shndërrimi apo ristrukturimi të të gjithë aktivitetit 
apo të linjave kryesore të veprimtarisë, ose janë në vitin e parë të 
aktivitetit të tyre.

Departamenti i Mbikëqyrjes, duke u mbështetur në këto prioritete, 
planifikon minimalisht aktivitetet që duhen kryer brenda ciklit mbikëqyrës, 
të cilat detajohen më poshtë. 

1. Kërkesa për raportim periodik mujor, sipas kërkesave të sistemit të 
raportimit të unifikuar (SRU) ose me periodicitet më të shpeshtë, si 
dhe raportime të tjera shtesë që nuk përfshihen në SRU, në rastet 
kur gjykohet e arsyeshme nga Departamenti i Mbikëqyrjes/Banka e 
Shqipërisë. Verifikimi i saktësisë së këtyre raportimeve është proces 
mjaft i rëndësishëm gjatë mbikëqyrjes në vend.

2. Monitorim mujor dhe 3-mujor të gjendjes financiare të bankës dhe 
i treguesve të përcaktuar sipas llojit të rreziqeve. Frekuenca mund 
të jetë më e lartë për rreziqe të caktuara, në varësi të nivelit të 

1  Arsyeja e përcaktimit të këtij afati lidhet ngushtë me periodicitetin e daljes së të dhënave të 
sistemit bankar, me fokus muajin dhjetor.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 2

shkurt 2014

vëllimi 16
numër 2
shkurt 2014

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

vlerësimit të tyre.
3. Takime me administratorët e lartë të bankës, përgjegjës për 

mbarëvajtjen e veprimtarisë së bankës, duke përfshirë edhe 
strukturat e menaxhimit të rrezikut dhe kontrollit të brendshëm.

4. Takim me auditorin e jashtëm të bankës.

5. Të paktën një takim dhe shkëmbim korrespondence me përfaqësues 
të Këshillit Drejtues të bankës ose të bankës mëmë, në rastin e 
degës së bankës së huaj dhe/ose përfaqësues të asamblesë së 
aksionerëve të saj. Këto takime mund të kenë frekuencë më të 
shpeshtë, në varësi të rëndësisë së çështjeve të identifikuara gjatë 
procesit të mbikëqyrjes nga jashtë. 

6. Takim dhe/ose shkëmbim i zgjeruar i informacionit mbi bazën e 
marrëveshjeve dypalëshe, me autoritetin mbikëqyrës të vendit ku 
banka ka selinë qendrore, në rastin e një dege të një banke të 
huaj apo filiali të saj, ose qenies pjesë e një grupi të huaj bankar/
financiar. Pjesëmarrja në kolegjet e mbikëqyrësve do të shërbejë si 
instrument i rëndësishëm për realizimin e këtij aktiviteti.

7. Ekzaminim i plotë ose i pjesshëm në vend (në një bankë ose disa 
banka horizontalisht) në bankat e planifikuara për t’u ekzaminuar 
bazuar në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të profilit të 
rrezikut, në ndjekjen e rekomandimeve apo dhe në monitorimin e 
zhvillimeve të tjera të paparashikuara. Në çdo rast, të gjitha bankat 
sistemike duhet t’i nënshtrohen një ekzaminimi të plotë brenda një 
harku kohor maksimal 2-vjeçar, ose gjatë kësaj periudhe, të jenë 
vlerësuar në vend të gjitha rreziqet dhe elementet e veçanta me 
ekzaminime të pjesshme. Bankat e tjera (josistemike), në çdo rast, 
duhet t’i nënshtrohen një ekzaminimi të plotë brenda një harku 
kohor maksimal 3-vjeçar, ose gjatë kësaj periudhe të jenë vlerësuar 
në vend të gjitha rreziqet dhe elementet e veçanta me ekzaminime 
të pjesshme. 

7. ELEMENTE TË PROCESIT MBIKËQYRËS

Mbikëqyrja bankare në Republikën e Shqipërisë kryhet nga Banka 
e Shqipërisë, e cila e përmbush këtë funksion kryesisht nëpërmjet 
Departamentit të Mbikëqyrjes. Në rastin e degëve dhe/ose filialeve 
të bankave të huaja që operojnë në Republikën e Shqipërisë, procesi 
i mbikëqyrjes synohet të realizohet në bashkëpunim me autoritetin 
mbikëqyrës të vendit ku banka mëmë ka selinë e saj qendrore. I njëjti 
bashkëpunim ofrohet edhe për autoritetet mbikëqyrëse të vendit të huaj 
ku një bankë, me seli qendrore në Republikën e Shqipërisë, ka degën(t) 
dhe ose filialin/et e saj. 
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Në Departamentin e Mbikëqyrjes, të gjitha njësitë e strukturës 
organizative funksionojnë si pjesë e një mekanizmi të vetëm, i cili 
nëpërmjet shkëmbimit në kohën e duhur dhe në mënyrë të plotë të 
informacionit dhe të përfshirjes në vendimmarrje, nëpërmjet koordinimit 
të veprimeve të nevojshme dhe transparencës së tyre, bën të mundur 
kryerjen me sukses të procesit mbikëqyrës.

7.1. LICENCIMI

Procesi i mbikëqyrjes fillon me licencimin e subjekteve që kërkojnë të 
kryejnë veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë. 
Procesi i licencimit mbështetet në kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi 
dhe në Politikën e Licencimit.  

Qëllimi kryesor i licencimit është lejimi i hyrjes në sistemin bankar dhe 
financiar, të subjekteve që premtojnë të zbatojnë standardet më të 
mira ndërkombëtare për administrimin e përgjegjshëm të subjektit, për 
ushtrimin e veprimtarive bankare dhe financiare të qëndrueshme dhe 
me rreziqe të kontrolluara dhe të miradministruara, të mbështetura me 
burime të mjaftueshme të kapitalit dhe të likuiditetit për përballimin e 
vështirësive në situata krizash. Përveç objektivave të biznesit, subjektet 
që hyjnë në tregun bankar dhe financiar duhet të mbështesin zhvillimin 
e ekonomisë së vendit, nëpërmjet ofrimit të produkteve dhe shërbimeve 
bankare cilësore dhe eficente.

7.2. KUADRI RREGULLATIV MBIKËQYRËS

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

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

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

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

2. Në përputhje me standardet për një mbikëqyrje bankare efektive 
të Komitetit të Bazelit dhe me direktivat përkatëse evropiane për 
veprimtarinë e institucioneve të kreditit (bankave) dhe institucioneve 
të tjera financiare;

3. Në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, 
për veprimtarinë/të bankare e financiare; 

4. I ndërtuar mbi bazën e një procesi të mjaftueshëm konsultimi 
paraprak dhe në vijimësi, ku shkëmbehen mendime në formë 
diskutimi ose me shkrim, brenda institucionit, si dhe me përfaqësues 
të palëve të interesuara (banka, institucione financiare jobanka, 
zyra të këmbimit valutor, unione dhe shoqëri të kursim kreditit, etj.); 

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

1.2 Rishikimi

Kuadri rregullativ mbikëqyrës do të rishikohet në rastet kur:

1. Zbatimi i plotë i tij në praktikë është i pamundur për arsye objektive; 

2. Kanë ndodhur ndryshime paralele në aktet e tjera ligjore dhe/ose 
rregullative përkatëse; 

3. Zhvillimet e sistemit apo të tregut diktojnë ndryshime të kërkesave 
ose normave rregullative;

4. Rishikimi është në funksion të zbatimit të standardeve të reja në 
fushën e mbikëqyrjes bankare; etj.

1.3 Publikimi

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

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

Një funksion mbështetës, brenda kuadrit të procesit të hartimit dhe 
rishikimit të rregulloreve të mbikëqyrjes bankare, ështe dhe funksioni 
i metodologjisë, i cili konsiston në përmirësimin e vazhdueshëm 
metodologjik dhe praktik të procesit mbikëqyrës, në funksion 
të bashkërendimit të tij me standardet dhe praktikat më të mira 
ndërkombëtare. 

Fokusi kryesor i këtij funksioni ka të bëjë me zhvillimin metodologjik 
të kuadrit mbikëqyrës, sipas nevojave dhe kërkesave nga sektorë të 
tjerë të mbikëqyrjes që monitorojnë rreziqet kredi dhe jokredi, si edhe 
sipas zhvillimeve të ndryshme në treg dhe të nevojës për ndryshime apo 
përmirësim të kuadrit rregullativ.

7.3 MBIKËQYRJA NGA JASHTË

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

Puna për mbikëqyrjen nga jashtë të bankave mbështetet në raportet 
financiare të standartizuara (Sistemi Raportues i Unifikuar), në raportet 
shtesë të kërkuara sipas rastit nga Departamenti i Mbikëqyrjes, si dhe 
në burimet e tjera të informacioni të Bankës së Shqipërisë, të cilat 
mundësojnë identifikimin në kohë dhe sa më të shpejtë, të zhvillimeve 
negative dhe të pafavorshme në treguesit e bankës.

Këta tregues analizohen dhe krahasohen me prirjet e tyre historike, si 
dhe me performancën ndaj grupeve bankare/financiare dhe sistemit 
në tërësi.

Në bazë të këtyre analizave identifikohen problemet ekzistuese, duke 
kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në përcaktimin e prioriteteve dhe 
përdorimin efektiv të burimeve mbikëqyrëse në fushat dhe veprimtaritë 
me rrezik më të madh. 

Departamenti i Mbikëqyrjes, duke u mbështetur në kuadrin ligjor 
dhe rregullativ dhe në iniciativën e njësive që kryejnë mbikëqyrjen 
nga jashtë të veprimtarisë së bankës, mund të kërkojë, në situata të 
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jashtëzakonshme, që banka të veçanta dhe me zhvillime negative dhe 
të pafavorshme në profilin e rrezikut, të raportojnë të dhëna shtesë 
ose me frekuencë më të shpeshtë, krahas raportimit të detyrueshëm 
në kushte normale. Kërkesat shtesë për raportim synojnë të sigurojnë 
informacion të nevojshëm dhe të vazhdueshëm për zhvillimet në tregues 
të ndryshëm të bankës që janë subjekt i masave korrektuese, si edhe do 
të shërbejnë për vlerësimin e ecurisë së bankës dhe të administratorëve 
të saj për zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e rekomandimeve. 

Mbikëqyrja nga jashtë është instrumenti kryesor, nëpërmjet të cilit 
mbikëqyren bankat në periudhën ndërmjet dy ekzaminimeve në vend.

Nëpërmjet këtij procesi synohet të:

1. Identifikohen në kohë ndryshimet në treguesit e një banke, si dhe të 
monitorohet prirja e tyre;

2. Verifikohen në kohë ndryshimet në treguesit dhe/ose problematikat 
që kanë qenë subjekt i veprimeve korrigjuese;

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

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

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

1. Të kenë kuptim dhe të përfaqësojnë në mënyrë të qenësishme dhe 
të saktë veprimtarinë e tyre;

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

3. Të shërbejnë për evidentimin në mënyrë periodike të ecurisë së 
treguesve të veprimtarisë së bankës dhe të elementeve që janë 
subjekt i drejtpërdrejtë i kuadrit rregullativ;

4. Të ofrojnë informacionin e nevojshëm, sipas rastit, të përmbledhur 
ose të detajuar, mbi bazën e të cilit mund të ndërtohen analiza ose 
studime të cilat të përfshijnë çdo element të veprimtarisë së bankës.
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Në përfundim të procesit të mbikëqyrjes nga jashtë do të shpërndahen 
rezultatet përkatëse për të gjithë Departamentin e Mbikëqyrjes, duke 
tërhequr vëmendjen për tregues të cilët:

i. Shfaqin një sjellje të panatyrshme;
ii. Kanë një prirje negative, e cila mund të çojë në shkeljen e kufijve të 

përcaktuar për këta tregues në kuadrin rregullativ;
iii. Përfaqësojnë tregues të cilët kanë qenë subjekt i rekomandimeve 

për përmirësim nga Banka e Shqipërisë, për të cilët kërkohet ndjekje 
e vazhdueshme;

iv. Kanë shkelur kufijtë e përcaktuar në kuadrin rregullativ;
v. Tërheqin vëmendjen për arsye të tjera.

Produktet e mbikëqyrjes nga jashtë

Mbikëqyrja nga jashtë, me qëllim ndjekjen nga afër dhe rritjen e eficiencës 
së analizave të gjendjes financiare, duhet konceptuar me orientim nga 
specializimi, që do të thotë se çdo kategori rreziku analizohet nga një 
grup mbikëqyrësish të caktuar. Ky grup mbikëqyrësish analizon në 
vijueshmëri të gjitha bankat dhe merr pjesë në procesin e mbikëqyrjes 
në vend.

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

Produktet kryesore të mbikëqyrjes nga jashtë, paraqiten si më poshtë 
vijon:

1. Raport mbi tendencat kryesore dhe problematikën e bankave, 
grupeve bankare ose financiare

     Periodiciteti mujor

Ky raport është një instrument i rëndësishëm që përdoret për të 
monitoruar dhe analizuar bankat individuale. Raporti është një analizë 
e përgjithshme e ecurisë së treguesve të bilancit, pasqyrës së të 
ardhurave e të shpenzimeve, dhe të dhënave të tjera periodike.

2. Analiza e Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm për çdo bankë
     Periodiciteti 3 (tre)-mujor

Kjo analizë përfaqëson një grup treguesish dhe koeficientësh që 
shërbejnë për të identifikuar mundësitë për tejkalimin e normave të 
mbikëqyrjes, ose masën e ekspozimit ndaj ndonjë rreziku të veçantë. Për 
çdo tregues përcaktohen kufijtë brenda të cilëve është normal ndryshimi 
i tyre. Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm identifikon problematikën e 
çdo banke. Shmangiet nga kufijtë normalë të treguesve të monitoruar, 
mund të kërkojnë kryerjen e ekzaminimeve të shënjestruara, si dhe 
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mund të nxisin ndryshime në veprimet e mëparshme korrigjuese ose në 
strategjinë e mbikëqyrjes. 

3. Vlerësimi dhe ecuria e elementit sasior të sistemit të vlerësimit të 
rreziqeve për secilën bankë

     Periodiciteti 3 (tre)-mujor

Ky vlerësim konsiston në kryerjen e vlerësimit të elementit sasior në 
sistemin e vlerësimit të përgjithshëm të bankës. Ai evidenton edhe 
ecurinë në kohë përgjatë vitit të fundit të këtij elementi për bankën dhe 
synon evidentimin e hershëm të profilit të saj të rrezikut. Ai pasqyron 
gjithashtu edhe shkeljet në zbatimin e kërkesave të kuadrit ligjor dhe 
rregullator të mbikëqyrjes.

4. Analiza mbi zhvillimet në banka, grupe bankare ose financiare
Periodiciteti 3 (tre)-mujor

Kjo analizë shërben për të dhënë një vlerësim të sistemit financiar sipas 
profileve të rrezikut dhe për të identifikuar zhvillimet kryesore, rreziqet 
ndaj të cilave është i ekspozuar sistemi financiar për periudhën e marrë 
në konsideratë, si edhe evidentimin e prirjes afatshkurtër të zhvillimeve 
në të ardhmen.

5. Vlerësim i profilit të përgjithshëm të rrezikut për secilën bankë
Periodiciteti vjetor

Ky vlerësim konsiston në paraqitjen e profilit të përgjithshëm të rrezikut 
për bankën, bazuar në sistemin SRV. Si rregull, kjo analizë do të 
rishikohet një herë në vit (kryesisht brenda tremujorit të parë të vitit 
pasardhës)2, duke përfshirë në vlerësim informacionin nga ekzaminimet 
në vend dhe nga analizat nga jashtë. Ky vlerësim mund të rishikohet 
më shpesh, në varësi të rezultateve të ekzaminimeve të plota ose të 
pjesshme në vend. 

6. Strategjia e mbikëqyrjes për secilën bankë
     Periodiciteti vjetor

Strategjia e mbikëqyrjes së bankës është dokumenti që jep në mënyrë 
të përmbledhur dhe të plotë, informacionin mbi modelin e biznesit të 
bankës, vlerësimin e profilit të rrezikut të saj, elementet ku mbështetet 
ky vlerësim, përshkrimin e aktiviteteve mbikëqyrëse, etj. 

Hartimi i këtij dokumenti mbështetet në informacionin që sigurohet 
nëpërmjet ekzaminimeve në vend, kontakteve me bankën ose subjektet 
e lidhura me të, konkluzionet e mbikëqyrjes nga jashtë, nga njësi të 
tjera të Departamentit të Mbikëqyrjes ose të Bankës së Shqipërisë, nga 

2  Arsyeja e përcaktimit të këtij afati lidhet ngushtë me periodicitetin e daljes së të dhënave të 
sistemit bankar, me fokus muajin dhjetor.
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autoriteti mbikëqyrës në vendin e origjinës etj. 
Strategjia e mbikëqyrjes së bankës përditësohet pas çdo vlerësimi të 
profilit të përgjithshëm të rrezikut të saj.

7.4 MBIKËQYRJA NË VEND

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

7.4.1. Llojet e ekzaminimeve në vend

1. Ekzaminimi i plotë shtrihet në të gjithë aktivitetin e bankës dhe të 
subjekteve të lidhura me të. Gjatë këtij ekzaminimi konkludohet me 
një vlerësim të përbërësve të sistemit të vlerësimit të rrezikut dhe në 
përcaktimin e profilit të përgjithshëm të rrezikut për bankën.

2. Ekzaminimi i pjesshëm/shënjestruar është çdo lloj ekzaminimi 
i cili shtrihet në një ose disa drejtime të veprimtarisë së bankës. 
Ekzaminimi i pjesshëm/shënjestruar zhvillohet kryesisht në drejtimet 
që kanë lidhje me rreziqet e veçanta të identifikuara nëpërmjet 
mbikëqyrjes nga jashtë, në kontaktet me organet drejtuese të 
bankës, në raportimet mbi zbatimin e rekomandimeve, në kontrollin 
e pasqyrave financiare të bankës dhe/ose të subjekteve të lidhura 
me të, në bashkëpunim me departamente të tjera të Bankës së 
Shqipërisë, si dhe mbi të dhënat e marra nga burime të ndryshme 
të ligjshme të informacionit. Si rregull, ky lloj ekzaminim është i 
kufizuar në kohë, burime dhe në procedura.

3. Ekzaminimet horizontale janë ekzaminime të pjesshme që zhvillohen 
paralelisht në disa subjekte bankare, me qëllim verifikimin e një 
fenomeni të përbashkët ose vlerësimin e një rreziku, ekspozimi ndaj 
të cilit gjykohet se ka ndikim sistemik të lartë.

7.4.2. Fazat e procesit të ekzaminimit në vend 

a) Identifikimi i nevojës për ekzaminim përcaktohet mbi bazën e 
aktiviteteve të parashikuara në ciklet mbikëqyrëse, nga sinjalizime 
të mbikëqyrjes nga jashtë, nga zhvillime të caktuara ekonomike 
në vend, nga sinjalizime të departamenteve të tjera në Bankën e 
Shqipërisë, si dhe nga burime të tjera të ligjshme të informacionit.

b) Caktimi i grupit të ekzaminimit dhe ndarja e detyrave brenda 
grupit kryhet duke u bazuar kryesisht në objektin e ekzaminimit, 
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si dhe në ndarjen e përgjegjësive ndërmjet njësive organizative të 
Departamentit të Mbikëqyrjes. Në çdo ekzaminim në vend, marrin 
pjesë të paktën dy punonjës të Departamentit të Mbikëqyrjes. Përbërja 
dhe numri i grupit të ekzaminimit varion në varësi të madhësisë dhe 
kompleksitetit të veprimtarisë së subjektit që ekzaminohet. Grupi i 
ekzaminimit udhëhiqet nga ekzaminuesi përgjegjës.

c) Hartimi dhe dërgimi në bankë i programit të ekzaminimit. Në programin 
e ekzaminimit përcaktohet qartë se ekzaminimi mund të dalë përtej 
objektit dhe periudhës kohore së cilës i referohet, nëse do të gjykohet e 
arsyeshme nga grupi i ekzaminimit. Në një rast të tillë do të ketë shtyrje 
të periudhës për të cilën kërkohet dokumentacioni në bankë.

    Si rregull, midis datës së dërgimit të programit të ekzaminimit dhe 
fillimit të tij, lejohet një periudhë kohore minimale prej 10 (dhjetë) 
ditësh pune. Megjithatë mund të ketë përjashtime nga ky rregull në 
raste ekzaminimesh të pjesshme/shënjestruara.

   Nëse banka kërkon, në mënyrë zyrtare e me argumente, shtyrje 
të afatit për fillimin e ekzaminimit, Departamenti i Mbikëqyrjes 
mund ta pranojë këtë kërkesë nëse argumentet konsiderohen të 
mjaftueshme/pranueshme.

d) Hartimi i dokumentit të paraekzaminimit mbështetet në informacionin 
e grumbulluar për qëllime mbikëqyrëse, duke përfshirë edhe 
informacionin e vënë në dispozicion paraprakisht nga banka, bazuar 
në programin e ekzaminimit. Ai është një dokument i brendshëm 
i Departamentit të Mbikëqyrjes, i cili përcakton fushat kryesore të 
aktivitetit të bankës ndaj të cilave do të kushtohet kujdes i veçantë 
gjatë ekzaminimit. 

e) Takimi prezantues me drejtuesit e bankës organizohet pas dërgimit 
të planit të punës dhe përpara fillimit të ekzaminimit. Në takim 
marrin pjesë ekzaminuesi përgjegjës dhe një ose disa prej anëtarëve 
të grupit të ekzaminimit. 

f) Kryerja e ekzaminimit në vend konsiston në verifikimin e situatës 
së përgjithshme dhe rreziqeve të veçanta të bankës, nëpërmjet 
prezencës fizike të grupit të ekzaminimit pranë bankës. Kohëzgjatja 
e këtij procesi është funksion i profilit të rrezikut të vlerësuar përmes 
mbikëqyrjes nga jashtë. Ekzaminuesi përgjegjës përfaqëson grupin 
e ekzaminimit në komunikimin me drejtuesit e bankës. Në momentin 
e përfundimit të ekzaminimit në vend, ekzaminuesi përgjegjës dhe 
grupi i ekzaminimit realizojnë një takim përmbyllës, nëpërmjet të cilit 
njohin drejtuesit e bankës së ekzaminuar me problemet kryesore të 
konstatuara prej tyre. Pavarësisht prezantimit të situatës nga ana 
e grupit të ekzaminimit, konkluzionet dhe vlerësimi përfundimtar i 
situatës së bankës nxirret pas diskutimit me drejtuesit e Departamentit 
të Mbikëqyrjes

g) Përgatitja e raportit të ekzaminimit. Raporti i ekzaminimit është një 
dokument zyrtar i Departamentit të Mbikëqyrjes dhe si i tillë, është 
konfidencial - pra i disponueshëm vetëm për Këshillin Drejtues dhe 
drejtuesit e lartë të bankës. Ai nuk i duhet dhënë, pjesërisht ose 
tërësisht, asnjë njësie tjetër, personi apo organizate pa miratimin 
paraprak të Bankës së Shqipërisë.
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h) Prezantimi i konkluzioneve në bankë dhe dërgimi i raportit të 
ekzaminimit. Pas hartimit të raportit përfundimtar të ekzaminimit, 
ekzaminuesi përgjegjës dhe një/disa anëtarë të grupit të 
ekzaminimit organizojnë një takim zyrtar me drejtuesit e lartë të 
bankës ku prezantohen konkluzionet e arritura dhe rekomandimet 
kryesore të ekzaminimit. Në varësi të shqetësimeve mbikëqyrëse të 
konstatuara gjatë ekzaminimit dhe/ose madhësisë së bankës, në 
takim marrin pjesë edhe drejtues të Departamentit të Mbikëqyrjes 
ose administratorët e Bankës së Shqipërisë.

 Në rast të ndryshimeve materiale ndërmjet konkluzioneve të 
ekzaminimit dhe zhvillimeve të mëvonshme në bankë, grupi i 
ekzaminimit, pas konsultimit me drejtuesit e departamentit, i merr 
ato në konsideratë dhe bën pasqyrimin e duhur në raportin e 
ekzaminimit.

 Si rregull, periudha që nga përfundimi i ekzaminimit deri në 
dorëzimin e raportit përfundimtar të ekzaminimit nuk duhet të jetë 
më shumë se 30 (tridhjetë) ditë pune. Dërgimi i planit të masave nga 
ana e bankës dhe dorëzimi i formularit me firmat e administratorëve 
të bankës. Plani i masave përmban qëndrimin e përgjithshëm të 
bankës mbi konkluzionet e ekzaminimit të kryer, masat që do të 
merren për adresimin e shqetësimeve mbikëqyrëse, si dhe zbatimin 
e rekomandimeve së bashku me afatet përkatëse. 

 Banka, brenda një periudhë kohe prej 20 (njëzetë) ditësh pune pas 
mbërritjes së raportit të ekzaminimit, dorëzon planin e masave në 
Bankën e Shqipërisë. Nëse ky reagim i bankës nuk vjen brenda 
kohës së përcaktuar dhe kjo vonesë nuk justifikohet paraprakisht 
nga ana e bankës, rekomandimet dhe afatet e dërguara në 
raport konsiderohen përfundimtare. Njëkohësisht, banka duhet të 
dërgojë pranë Departamentit të Mbikëqyrjes, formularin “firmat 
e administratorëve”, në afatin e përcaktuar më sipër, si pjesë të 
dokumentimit të njohjes së administratorëve të bankës me raportin 
e ekzaminimit.

    Nëse banka kërkon me argumente shtyrje të afatit për dërgimin e 
planit të masave, Banka e Shqipërisë pranon këtë shtyrje që, në çdo 
rast, nuk duhet të jetë më shumë se 30 (tridhjetë) ditë pune nga 
dorëzimi i raportit të ekzaminimit.

i) Përgjigjja ndaj planit të masave përmban qëndrimin përfundimtar të 
Bankës së Shqipërisë mbi konkluzionet e ekzaminimit dhe mbi afatet 
e rekomandimeve.

j) Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve është nje proces i vazhdueshëm 
pas përfundimit të ekzaminimit në vend. Banka duhet të raportojë 
periodikisht lidhur me statusin e plotësimit të rekomandimeve. 

7.5. MASAT MBIKËQYRËSE

Me qëllim sigurimin e një veprimtarie të sigurtë dhe të qëndrueshme, 
Banka e Shqipërisë, në kuadër të mbikëqyrjes së subjekteve të 
licencuara dhe mbikëqyrura prej saj, mund të vendosë një sërë masash 
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mbikëqyrëse të përcaktuara në ligjin “Për bankat”.
Masat mbikëqyrëse synojnë ndërprerjen e veprimeve të cilat janë në 
kundërvajtje dhe ndreqjen e shkeljeve të evidentuara, për një veprimtari 
të sigurt dhe të qëndrueshme, duke përcaktuar afate konkrete kohore, 
të cilat duhet të respektohen nga banka.

7.6. KOMUNIKIMI

7.6.1. Komunikimi brenda Departamentit të Mbikëqyrjes

Materialet dhe produktet që realizohen në Departamentin e Mbikëqyrjes, 
i nënshtrohen një procesi komunikimi, diskutimi dhe shkëmbimi 
opinionesh, gjatë fazës së përgatitjes së tyre. Ky proces integrimi duhet 
të synohet të jetë i dokumentuar, pra në formë të shkruar. 

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

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

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

Vendimmarrja në Departamentin e Mbikëqyrjes kryhet në përputhje me 
matricën e vendimmarrjes, rregulloren e Departamentit të Mbikëqyrjes, 
si dhe modalitet e parashikuara në këtë dokument.

7.6.2. Komunikimi me njësitë e tjera të Bankës së Shqipërisë

Komunikimi i Departamentit të Mbikëqyrjes me njësitë e tjera brenda 
Bankës së Shqipërisë, me qëllim realizimin e suksesshëm të funksionit 
të mbikëqyrjes bankare dhe financiare, është një tipar i qenësishëm i 
departamentit. 
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Ky komunikim do të jetë në funksion të këtyre elementeve:

• Detyrimit për të raportuar pranë administratorëve dhe Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, në formën dhe mënyrën 
e përcaktuar, për punën e kryer, si edhe për të mbështetur 
vendimmarrjen;

• Ruajtjes së informacionit i cili klasifikohet “sekret bankar”;
• Sigurimit të informacionit të nevojshëm për qëllime të aktivitetit 

mbikëqyrës;
• Rritjes së transparencës për punën e kryer në Departamentin e 

Mbikëqyrjes;
• Dhënies së informacionit i cili nuk lidhet vetëm me Departamentin e 

Mbikëqyrjes por edhe me njësi të tjera të Bankës së Shqipërisë;
• Marrjes/dhënies së mendimeve për materiale të ndryshme të 

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

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

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

7.6.3. Komunikimi jashtë Bankës së Shqipërisë

Departmenti i Mbikëqyrjes, krahas bankave dhe institucioneve të tjera 
që mbikëqyr komunikon edhe me institucione të tjera dhe individë, duke 
vendosur në qendër të këtij komunikimi çështje të procesit mbikëqyrës. 
Komunikimi me shkrim në emër të Departamentit të Mbikëqyrjes, 
realizohet vetëm nga drejtuesit e Departamentit të Mbikëqyrjes ose nga 
administratorët e Bankës së Shqipërisë.

Ndërkohë, për informacione që kërkohen brenda një kohe të shkurtër 
ose për çështje të natyrës informuese, e drejta e komunikimit me 
anë të postës elektronike ose me telefon, në emër të Departamentit 
të Mbikëqyrjes, mund të delegohet tek punonjës të tjerë brenda 
departamentit, duke specifikuar qëllimin e komunikimit dhe kohën 
gjatë së cilës do të ushtrohet kjo e drejtë.

Elementet mbi të cilat bazohet ky komunikim janë:

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

• Kontakte dhe takime periodike midis përfaqësuesve të Departamentit 
të Mbikëqyrjes dhe përfaqësuesve të bankave, për adresimin e 
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çështjeve të ndryshme që shqetësojnë të dyja palët;
• Takime të rregullta të drejtuesve të Departamentit të Mbikëqyrjes 

dhe përfaqësuesve të Këshillit Drejtues për të diskutuar mbi nivelin 
e koherencës midis sipërmarrjes ndaj rrezikut, nivelit të tolerancës 
ndaj tij, profilit real të rrezikut të bankës, strategjisë dhe nivelit të 
kapitalit, shqetësimeve mbikëqyrëse, etj.

• Takime me përfaqësuesit e asamblesë së aksionerëve të bankës, për 
adresimin e çështjeve që lidhen me pronësinë e kapitalit, kërkimin e 
investitorëve strategjikë, si dhe çështje të tjera që kërkojnë zgjidhje 
nga ky organ;

• Takime të rregullta midis përfaqësuesve të Departamentit të 
Mbikëqyrjes dhe përfaqësuesve të auditorit të jashtëm, i cili auditon 
bankën, me qëllim përqendrimin në problemet kryesore që shfaqen 
gjatë kryerjes së aktivitetit bankar, njohjen me këndvështrimin e 
secilës palë mbi problemet dhe arsyet përkatëse; 

• Ruajtja e informacionit i cili konsiderohet si “sekret bankar”; 
• Dhënia e mendimeve dhe e vlerësimeve për çështje të ndryshme që 

bashkojnë veprimtarinë e mbikëqyrjes me atë të institucioneve të 
tjera;

• Respektimi i marrëveshjeve në drejtim të shkëmbimit të informacionit 
me institucione të tjera me funksione mbikëqyrëse brenda dhe jashtë 
vendit.

 
SISTEMI I VLERËSIMIT TË RREZIKUT (SVR)

1. ELEMENTET E SISTEMIT TË VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Sistemi i vlerësimit të rrezikut përbën instrumentin më të rëndësishëm 
në mbështetje të procesit mbikëqyrës. Ky sistem lejon vlerësimin e 
ekspozimit ndaj rreziqeve, përshtashmërinë e strukturave organizative 
dhe të kontrollit të brendshëm, me qëllim arritjen e një gjykimi të 
përgjithshëm mbi situatën e bankës, mbi bazën e të cilit projektohen 
veprimet e mundëshme që mund të ndërmerren ndaj saj. Ky sistem 
përcakton një proces të strukturuar vlerësimi, përgjatë të cilit përdoren 
në mënyrë të integruar mbikëqyrja nga jashtë dhe ekzaminimet në 
vend, duke synuar përzgjedhjen e instrumentit më të përshtatshëm për 
arritjen e objektivit. 

Mbi bazën e metodave të veçanta të analizës, tipet e rreziqeve që 
vlerësohen si pjesë e këtij sistemi janë si në vijim:

• Rreziku strategjik;
• Rreziku organizativ;
• Rreziku i kredisë;
• Rreziku i likuiditetit;
• Rreziku i normës së interesit në librat e bankës;
• Rreziku i tregut;
• Rreziku operacional; dhe rreziku reputacional. 
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Përveç rreziqeve të mesipërme, sistemi i vlerësimit të rrezikut përfshin 
edhe elementet e mëposhtme:

• Përfitueshmërinë; dhe 
• Kapitalin.

2. VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM

Vlerësimi i përgjithshëm i bankës është rezultat i vlerësimit për çdo 
lloj rreziku, përfshirë edhe vlerësimin për përfitueshmërinë dhe 
mjaftueshmërinë e kapitalit. 

Vlerësimi i çdo elementi të sistemit të vlerësimit të rrezikut (SVR) bazohet 
në dy lloj vlerësimesh: 1) sasior; 2) i cilësor. Përjashtim nga ky rregull 
do të përbëjnë:

• Rreziku strategjik;
• Rreziku organizativ;
• Rreziku operacional dhe reputacional;
• Përfitueshmëria. 

Për tre rreziqet e parë, vlerësimi mbështetet vetëm në elemente cilësore, 
ndërsa vlerësimi i “përfitueshmërisë” mbështetet vetëm në elemente 
sasiore. 

Në vlerësimin e çdo elementi, vlerësimit cilësor dhe atij sasior i jepet 
një peshë e njëjtë, duke rezultuar në një nivel vlerësimi nga 1 deri në 6. 

Ndërsa, vlerësimi i përgjithshëm i profilit të rrezikut të bankës llogaritet 
si shumatore e vlerësimeve të çdo rreziku të ponderuara me peshat e 
përcaktuara në kolonën C, të tabelës të paraqitur më poshtë. 
  
 Tabelë 1. Sistemi i vlerësimit të rrezikut (SVR)
Elementet që vlerësohen (A) Vlerësimi (B) Pesha në vlerësimin e 

përgjithshëm (C)Sasior Cilësor
Rreziku strategjik - 1-6 3%
Rreziku organizativ - 1-6 7%
Rreziku i kredisë 1-6 1-6 30%
Rreziku i likuiditetit 1-6 1-6 14%
Rreziku i normës së interesit në librat e bankës 1-6 1-6 4%
Rreziku i tregut 1-6 1-6 2%
Rreziku operacional dhe reputacional - 1-6 10%
Përfitueshmëria 1-6 - 15%
Kapitali 1-6 1-6 15%
Vlerësimi i përgjithshëm 1 - 6
Renditja që do të rezultojë sipas këtij vlerësimi, në një nivel nga 1deri 
në 6, do të përcaktojë edhe profilin e rrezikut të bankës, si vijon:

• 1 – “i fortë”;
• 2 – “i kënaqshëm”;
• 3 – “mbi mesatar”;
• 4 – “nën mesatar”;
• 5 – “dobët”;
• 6 – “rrezikshëm”.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 10, DATË 26.2.2014

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES 

“PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT NGA EKSPOZIMET E MËDHA TË 
BANKAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe të nenit 43, shkronja 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; nenit 57, pika 2, nenit 58, shkronjat “b” dhe “c”, neneve 
60, 62, 63, 64, 65 dhe 131 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet 
e mëdha të bankave”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë, me 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e kësaj rregulloreje 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë.

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 31, datë 
30.04.2008 “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”, i ndryshuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën 31 dhjetor 2014.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe kritereve 
për llogaritjen, mbikëqyrjen dhe raportimin e ekspozimeve të mëdha të 
bankës ndaj një personi/klienti ose grupi personash/klientësh të lidhur 
ndërmjet tyre ose me bankën, për qëllim të administrimit të rrezikut që 
rrjedh nga ekspozimi i përqendruar ndaj tyre. 

Neni 2
Subjektet

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

Neni 3
Baza juridike

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 12, shkronja “a“ dhe nenit 43, shkronja ”c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe 

b) nenit 57, pika 2, nenit 58, shkronjat “b” dhe “c”, neneve 60, 62, 
63, 64, 65 dhe 131 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 4
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar në nenin 4 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe në rregulloren “Për 
raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” (këtu e më poshtë për 
thjeshtësi, rregullorja e mjaftueshmërisë së kapitalit).

2. Ekspozime ndaj një skeme – janë ekspozimet që klasifikohen, sipas 
rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit, në klasat e mëposhtme 
të ekspozimit:

a) ekspozime në pozicione të krijuara nga titullzimi (securitization); 
b) ekspozime në formën e titujve të sipërmarrjeve të investimeve 

kolektive; 
c) zëra të tjerë.
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KREU II
LLOGARITJA E EKSPOZIMEVE TË MËDHA

Neni 5
Ekspozimet

1. Ekspozimi i bankës ndaj një personi, grupi personash të lidhur ose 
një pale të tretë, llogaritet sipas përcaktimeve të nenit 62, të ligjit 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

2. Bankat, në rastet kur janë të detyruara të llogarisin kërkesën 
për kapital për rrezikun e tregut, në përputhje me kreun VII të 
rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit, përcaktojnë edhe vlerën 
e ekspozimeve në zërat e librit të tregtueshëm dhe ekspozimin në 
tërësi, ndaj një personi ose grupi personash të lidhur sipas nenit 
165, paragrafi 3, të rregullores për mjaftueshmërinë e kapitalit.

3. Bankat llogarisin ekspozimin në tërësi ndaj një personi ose një grupi 
personash të lidhur, si shumë e ekspozimeve në librin e bankës dhe 
në librin e tregtueshëm. 

4. Ekspozimi ndaj një grupi personash të lidhur është shuma e 
ekspozimeve ndaj personave, që përbëjnë grupin e personave të 
lidhur.

5. Bankat, në përcaktimin e grupit të personave të lidhur, në rastin  
e ekspozimeve ndaj një skeme, vlerësojnë skemën si një të tërë, 
ekspozimet bazë ose së bashku (skemën dhe ekspozimet). 

6. Bankat, në zbatim të kërkesave të pikës 5 të këtij neni, vlerësojnë 
natyrën ekonomike dhe rreziqet që mbart struktura e transaksionit, 
dhe përdorin një nga mënyrat e përcaktuara në Aneksin 1, 
bashkëngjitur kësaj rregulloreje. 

7. Bankat, në llogaritjen e vlerës së ekspozimit në librin e bankës 
marrin në konsideratë vlerën kontabël për zërat e aktivit (vlerën në 
bilanc pas zbritjes së fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve) dhe 
vlerën e zërave jashtë bilancit, përpara klasifikimit në kategoritë e 
rrezikut. 

8. Bankat, në llogaritjen e vlerës së ekspozimeve që rrjedhin nga 
instrumente derivativë, të përcaktuar në Aneksin 4 të rregullores së 
mjaftueshmërisë së kapitalit, përdorin një nga metodat e përcaktuara 
në Kreun VI, të rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit (Rreziku i 
Kredisë së Kundërpartisë). 

9. Bankat, pavarësisht përcaktimeve të mësipërme të këtij neni, nuk 
konsiderojnë si pjesë të ekspozimit, zërat që përbëjnë elemente 
zbritëse të kapitalit rregullator të bankës.
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10. Bankat, pavarësisht përcaktimeve të mësipërme të këtij neni,  
 nuk përfshijnë në llogaritjen e ekspozimit:  

a) ekspozimet (pagesat në proces), në rastin e transaksioneve të 
këmbimit valutor, që krijohen gjatë aktivitetit normal të shlyerjes, 
përgjatë dy ditëve pune;

b) ekspozimet (pagesat në proces), në rastin e transaksioneve të 
shitblerjes së letrave me vlerë, që krijohen gjatë aktivitetit normal 
të shlyerjes përgjatë pesë ditëve pune të kryerjes së pagesës ose 
dorëzimit të letrës me vlerë, cilado qoftë më e hershmja;

c) ekspozimet (pagesat në proces), në rastin e transfertave të 
parave (përfshirë ekzekutimin e shërbimeve të pagesave, klerimin 
dhe shlyerjen në monedha të ndryshme dhe banka të ndryshme 
korrespondente), si dhe ekspozimet që krijohen brenda ditës ndaj 
institucioneve që ofrojnë këto shërbime.

Neni 7
Ekspozimet e mëdha

1. Ekspozimi i bankës ndaj një personi ose grupi personash të lidhur 
mes tyre ose me bankën, konsiderohet i madh kur vlera e tij është e 
barabartë ose më e madhe se 10 për qind e kapitalit rregullator të 
saj. 

2. Bankat llogarisin ekspozimet e mëdha, përpara aplikimit të teknikave 
të zbutjes së rrezikut të kredisë dhe përjashtimeve apo reduktimeve, 
të përcaktuara në nenin 9 të kësaj rregulloreje.

KREU III
LLOGARITJA E EKSPOZIMEVE MAKSIMALE

Neni 8
Ekspozimi maksimal i lejueshëm

1. Bankat respektojnë në çdo kohë kufizimet maksimale të lejueshme 
të ekspozimit të madh, të përcaktuar në nenin 64 të ligjit “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë” dhe në aktet nënligjore të Bankës 
së Shqipërisë, si dhe kufizimet në lidhje me dhënien e kredive të 
përcaktuara sipas nenit 131, të ligjit “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”.

2. Bankat, llogarisin ekspozimin maksimal të lejueshëm pas aplikimit 
të teknikave të zbutjes dhe përjashtimeve apo reduktimeve, siç 
përcaktohet në nenin 9, të kësaj rregulloreje. 
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3. Këshilli Drejtues i bankës përcakton rregulla të veçantë, në lidhje 
me dhënien e kredive personave me një marrëdhënie të veçantë 
me bankën, për monitorimin dhe kontrollin e rrezikut të tyre, në 
përputhje me nenin 63, pika 3, dhe nenin 65 të ligjit “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 9
Përjashtimet dhe reduktimet

1. Bankat, në rastet kur përdorin mbrojtjen e financuar apo të 
pafinancuar të kredisë, e cila rezulton në përjashtimin, tërësisht 
ose pjesërisht, të një ekspozimi apo në reduktimin e tij, duhet të 
plotësojnë kërkesat e njohjes dhe të gjithë kërkesat minimale siç 
përcaktohet në Kreun IV të rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit 
(përfshirë këtu dhe derivativët e kredisë, por duke përjashtuar credit 
linked notes).

2. Bankat, në llogaritjen e ekspozimeve maksimale të lejueshme 
përjashtojnë, tërësisht ose pjesërisht, ekspozimet e mëposhtme:

a) ekspozimet ndaj qeverive qendrore dhe bankave qendrore, të cilave 
u caktohet një peshë rreziku 0%, në përputhje me rregulloren e 
mjaftueshmërisë së kapitalit;

b) ekspozimet ndaj organizatave ndërkombëtare dhe bankave 
shumëpalëshe (multilaterale) të zhvillimit, të cilave u caktohet një 
peshë rreziku 0%, në përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së 
kapitalit;

c) ekspozimet e garantuara shprehimisht nga qeveritë qendrore, 
bankat qendrore, organizatat ndërkombëtare, bankat shumëpalëshe 
(multilaterale) të zhvillimit apo njësi të sektorit publik, në kushtet kur 
ekspozimeve të ofruesit të garancisë, u caktohet një peshë rreziku 
0%, në përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit;

d) ekspozimet e tjera, që mund të klasifikohen si ekspozime ndaj 
njësive të përcaktuara në shkronjën (c) të këtij paragrafi apo që 
janë të garantuara nga njësitë e përcaktuara në shkronjën (c) të 
këtij paragrafi, kur ekspozimeve ndaj njësive të tilla u caktohet një 
peshë rreziku 0%, në përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së 
kapitalit;

e) ekspozimet ndaj ose të garantuara nga qeveritë rajonale apo 
autoritetet lokale, të cilave u caktohet një peshë rreziku 0%, në 
përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit;

f) ekspozimet e tjera, të siguruara me kolateral në formën e depozitave, 
të vendosura në bankën që llogarit ekspozimin, ose filialin e saj apo 
bankën mëmë të saj, si dhe:

i. cash-i i pranuar në rastin e lëshimit të credit-linked notes të lëshuara 
nga banka; dhe 

ii. kreditë e dhëna nga banka dhe depozitat me bankën që janë 
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subjekt i netimit të zërave në bilanc, në përputhje me rregulloren e 
mjaftueshmërisë së kapitalit;

g) ekspozimet e tjera të siguruara me kolateral, në formën e certifikatave 
të depozitës, të emetuara dhe të regjistruara nga banka që llogarit 
ekspozimin, ose filiali i saj apo banka mëmë e saj;

h) ekspozimet që lindin nga angazhime kredie të patërhequra, që janë 
të klasifikuara si zëra jashtë bilancit pa rrezik (Aneksin 2 i rregullores 
së mjaftueshmërisë së kapitalit), me kusht që të jetë nënshkruar një 
marrëveshje apo kontratë, në bazë të së cilës fondet nuk mund 
të tërhiqen, nëse tërheqja e fondeve do të shkaktonte tejkalim të 
kufijve të përcaktuar në nenin 8 të kësaj rregulloreje; 

i) ekspozimet ndaj kundërpartive qendrore dhe kontributet e fondeve 
për mbulimin e humbjeve ndaj kundërpartive qendrore;

j) investimet në obligacione të garantuara sipas kushteve të përcaktuara 
në rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit;

k) ekspozime ndaj bursave të njohura;
l) ekspozimet, me jo më shumë se 50% të vlerës së tyre, ndaj qeverive 

rajonale ose autoriteteve lokale të shteteve anëtare të BE-së, të cilave 
do t’u caktohet një peshë rreziku prej 20%, dhe ekspozime të tjera 
ndaj apo të garantuara nga qeveritë rajonale apo autoritetet lokale të 
shteteve të BE-së, të cilave do t’u caktohet një peshë rreziku prej 20%; 

m) ekspozimet me jo më shumë se 50% të vlerës së tyre ndaj një 
kundërpartie e cila është filiali i saj, banka e saj mëmë apo filial 
tjetër i bankës së saj mëmë, nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: 

 i. kundërpartia është një bankë, e themeluar në një nga shtetet  
 anëtare të BE-së ose në Republikën e Shqipërisë, 

 ii. kundërpartia është e përfshirë në të njëjtën mbikëqyrje të  
 konsoliduar si edhe banka, si dhe

 iii. ekspozimet ndaj kësaj kundërpartie nuk janë pjesë e kapitalit  
 rregullator të saj (kundërpartisë);

n) ekspozimet, me jo më shumë se 50% të vlerës së tyre, që krijohen 
nga angazhime kredie të pa tërhequra dhe detyrime të mundshme 
që rrjedhin nga kreditë dokumentare, në të cilat dërgesa ose malli 
(commodity) shërben si kolateral, si dhe transaksione të tjera të 
vetëlikuidueshme, të klasifikuara si zëra jashtë bilancit, me rrezik të 
ulët (Aneksi 2 i rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit);

3. Bankat, në llogaritjen e ekspozimeve maksimale të lejueshme mund 
të përjashtojnë pjesërisht, ekspozimet e mëposhtme: 

a) ekspozimet:
 i. e siguruara me pasuri të paluajtshme rezidenciale;
 ii. në qira financiare ndaj një qiramarrësi, të lidhura me një pasuri 

të paluajtshme rezidenciale, ekspozime në të cilat banka është 
qiradhënësi dhe qiramarrësi ka një opsion për të blerë pasurinë, 
me kusht që ekspozimi i bankës të jetë plotësisht dhe tërësisht i 
siguruar nga pronësia e tij mbi objektin që plotësojnë kushtet për 
t’u ponderuar me një peshë rreziku 35%, në përputhje me nenin 22 
të rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit.
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Përjashtimi në çdo rast, nuk mund të jetë më shumë se 50% e vlerës së 
pasurisë së paluajtshme rezidenciale (kolaterali që siguron ekspozimin), 
vlerë e cila duhet të llogaritet të paktën një herë në çdo tre vjet (siç 
pëcaktohet në Aneksin 1 të rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit).

b) ekspozimet:
 i. e siguruara me pasuri të paluajtshme tregtare;
 ii. në qira financiare ndaj një qiramarrësi, të lidhur me një   

 pasuri tregtare sipas përcaktimeve të nenit 23 të rregullores së  
 mjaftueshmërisë së kapitalit.

Përjashtimi në çdo rast, nuk mund të jetë më shumë se 50% e vlerës 
së pasurisë së paluajtshme tregtare (kolaterali që siguron ekspozimin),  
vlerë e cila duhet të llogaritet minimalisht një herë në vit (siç pëcaktohet 
në Aneksin 1 të rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit).

Neni 10
Ekspozimet e siguruara me garanci ose me kolateral të lëshur nga një 

palë e tretë

1. Bankat, në rastet kur ekspozimi ndaj një personi garantohet nga 
një palë e tretë, mund të trajtojnë/konsiderojnë pjesën e garantuar 
të ekspozimit si ekspozim ndaj garantuesit, vetëm në rast se, në 
përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit, ekspozimeve 
të pasiguruara të garantuesit do t’u caktohej një peshë rreziku e 
barabartë ose më e vogël sesa pesha e rrezikut që i caktohet një 
ekspozimi të pasiguruar të personit/klientit.

2. Bankat, në llogaritjen e ekspozimit ndaj garantuesit (në rastet 
kur zbatojnë trajtimin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni), 
konsiderojnë kriteret e mëposhtme:   

a) nëse garancia është shprehur në një monedhë të ndryshme nga 
ajo e ekspozimit bazë (underlying exposure), shuma e ekspozimit 
të mbuluar llogaritet në përputhje me dispozitat për trajtimin e 
mospërputhjeve të monedhës në mbrojtjen e pafinancuar të kredisë, 
siç përcaktohet në kreun IV të rregullores së mjaftueshmërisë së 
kapitalit; 

b) nëse ekziston një mospërputhje midis maturitetit të ekspozimit dhe 
maturitetit të garancisë, kjo trajtohet në përputhje me dispozitat për 
trajtimin e mospërputhjes së maturitetit, siç përcaktohet në kreun IV 
të rregullores së mjaftueshmërisë së kapitalit; si dhe 

c) nëse mbulimi është i pjesshëm, njohja (recognition) realizohet siç 
përcaktohet në rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit (Kreu IV).
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3. Bankat, në rastet kur ekspozimi ndaj një personi sigurohet me një 
kolateral të njohur, të lëshuar nga një palë e tretë, mund të trajtojnë/
konsiderojnë pjesën e siguruar/kolateralizuar të ekspozimit, si 
ekspozim ndaj emetuesit të kolateralit, vetëm në rast se plotësohen 
kushtet e mëposhtme: 

a) kolaterali i njohur vlerësohet me çmimin e tregut; 
b) pjesës së siguruar/kolateralizuar të ekspozimit do t’i caktohej një 

peshë rreziku, e barabartë apo më e vogël se pesha e rrezikut që 
do t’i caktohej një ekspozimi të pasiguruar ndaj personit/klientit, në 
përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit;

c) nuk ka mospërputhje midis maturitetit të ekspozimit bazë dhe 
maturitetit të kolateralit.

KREU IV
MBIKËQYRJA DHE RAPORTIMI

 
Neni 11

Kërkesat monitoruese dhe mbikëqyrëse

1. Bankat hartojnë dhe zbatojnë politika dhe procedura për 
identifikimin, regjistrimin dhe monitorimin e ekspozimeve të mëdha, 
ndaj një personi ose grupi personash të lidhur, që rrjedhin nga zërat  
në librin e bankës dhe librin e tregtueshëm.

2. Këshilli Drejtues  është përgjegjës, në veçanti, për  vendimmarrjet në 
rastet e  krijimit dhe  ristrukturimit të  ekspozimeve ndaj kredimarrësve 
të mëdhenj.

3. Bankat hartojnë procedura të plota administrimi dhe kontabiliteti, 
sisteme të përshtatshme informacioni dhe sisteme të përshtatshme të 
kontrollit të brendshëm, për zbatimin e politikave dhe procedurave 
të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.

4. Bankat hartojnë sisteme kontrolli të brendshëm për të parandaluar 
transferimet e përkohshme të ekspozimeve në fjalë, tek një person 
tjetër dhe kryerjen e transaksioneve joreale (fiktive) për të mbyllur 
ekspozimin dhe krijojnë një ekspozim të ri.

5. Bankat, për qëllime të përcaktimit të rrezikut të mundshëm të 
përqendrimit, hartojnë politika dhe procedura për identifikimin, 
analizimin dhe monitorimin e ekspozimeve, ndaj lëshuesve të 
mbrojtjes së kredisë dhe ofruesve të mbrojtjes së pafinancuar të 
kredisë dhe ekspozimeve në formën e obligacioneve të garantuara 
dhe ekspozimeve ndaj skemave.

6. Bankat kryejnë analizën e rrezikut të ekspozimit ndaj kredimarrësve 
të mëdhenj në momentin e krijimit të ekspozimit dhe në vazhdimësi, 
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duke u bazuar në pasqyrat financiare të certifikuara/të audituara.
 
7. Bankat hartojnë plane të rimëkëmbjes dhe të zgjidhjes së 

kredimarrësve të mëdhenj dhe i rishikojnë ato me një frekuencë jo 
më të vogël se një herë në vit.  

8. Bankat, në rast të ekspozimit të kredimarrësve të mëdhenj në më 
shumë se një bankë, koordinojnë dhe marrin pjesë në punën për 
hartimin dhe rishikimin e planeve të përbashkëta të rimëkëmbjes 
dhe të zgjidhjes për këto ekspozime, edhe në rastet kur ekspozimi i 
tyre ndaj një kredimarrësi apo grup personash të lidhur nuk përbën 
kredimarrës të madh ose grup të madh për to.

Neni 12
Kërkesa raportuese

1. Bankat plotësojnë dhe dorëzojnë në fund të çdo 3 (tre) mujori, në 
Bankën e Shqipërisë formularët e mëposhtëm, pjesë e Aneksit 2, 
bashkëngjitur kësaj rregulloreje:

a)  Formularin nr. 1, mbi ekspozimet e mëdha;
b) Formularin nr. 2, mbi ekspozimet e mëdha në tërësi;
c) Formularin nr. 3, mbi ekspozimet në zërat e librit të bankës;
d) Formularin nr. 4, mbi ekspozimet në zërat e librit të tregtueshëm;
e) Formularin nr. 5, mbi ekspozimet e bankës ndaj personave me 

marrëdhënie të veçantë me bankën.

2. Grupi bankar raporton mbi baza të konsoliduara për ekspozimet 
maksimale të lejueshme dhe marrëdhëniet me personat e lidhur, 
çdo 6 (gjashtë) mujor. Ky raportim kryhet sipas formularëve të 
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

3. Banka e Shqipërisë, në çdo rast që e gjykon të arsyeshme, ka të 
drejtë të kërkojë dhe të urdhërojë ndryshime në përmbajtjen dhe në 
shpeshtësinë e raportimit.

Neni 13
Masa parandaluese dhe ndëshkimore

Banka e Shqipërisë, kur konstaton mosrespektimin nga bankat, të 
detyrimeve të kësaj rregulloreje, zbaton masat administrative, mbikëqyrëse, 
parandaluese dhe ndëshkimore të parashikuara në nenet 74 deri në 81 
dhe në nenin 89 të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

ARDIAN FULLANI
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ANEKSI 1

TRAJTIMI I EKSPOZIMEVE NDAJ SKEMAVE

1. Bankat trajtojnë ekspozimet ndaj skemave duke konsideruar/
vlerësuar ekspozimin ndaj skemës si një të tërë, ndaj ekspozimit 
bazë (underlying exposures) të një skeme ose së bashku (skemën 
dhe ekspozimin bazë).

2. Bankat, në rast se një nga ekspozimet individuale të ekspozimeve 
bazë (underlying exposures) të skemës tejkalon 5% dhe kjo përqindje 
nuk ka ndryshuar konsiderueshëm ndërmjet periudhave raportuese, 
identifikojnë këto ekspozime bazë individuale dhe i përfshijnë ato në 
ekspozimin në tërësi ndaj një personi ose grupi personash të lidhur 
(ekspozimet individuale bazë përfshihen në ekspozimin në tërësi, 
në raport me përqindjen (peshën) që ato zënë ndaj ekspozimeve të 
skemës).

3. Bankat, pavarësisht përcaktimeve të paragrafit 2 të këtij aneksi, në 
rastet kur provojnë që ekspozimi ndaj një skeme individuale nuk  
tejkalon kufijtë e lejuar të ekspozimit, të përcaktuar në nenin 8 të 
kësaj rregulloreje, nuk janë të detyruara të identifikojnë ekspozimet 
bazë individuale.

4. Bankat, në rastet kur struktura e ekspozimeve bazë në një skemë 
është subjekt ndryshimesh të shpeshta ose kur përqindja që zë një 
ekspozim bazë (individualisht) në raport me ekspozimet bazë të 
skemës, nuk tejkalon 5% dhe kur provohet se ekspozimi ndaj një 
skeme individuale nuk do të rezultonte në tejkalim të kufijve të lejuar 
të ekspozimit, në bazë të nenit 8 të kësaj rregulloreje, nuk janë të 
detyruara të identifikojnë ekspozimet bazë individuale.

5. Bankat trajtojnë ekspozimet e paidentifikuara në një skemë dhe që 
rrjedhimisht nuk janë përfshirë në ekspozimin ndaj një personi ose 
grupi personash, si ekspozime ndaj një personi “të paidentifikuar”.  
Ekspozimi i bankave ndaj këtij personi “të paidentifikuar”, nuk duhet 
të tejkalojë 20% të kapitalit rregullator.

6. Bankat, përjashtimisht përcaktimeve të paragrafit (5) të këtij aneksi, 
kur mund të provojnë se ekspozimet bazë të një skeme nuk janë të 
lidhura me ekspozime të tjera të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta 
të bankës, i përfshijnë ato në ekspozimin në tërësi ndaj një personi 
të vetëm “të paidentifikuar”, të përcaktuar në paragrafin (5) të këtij 
aneksi. Në këtë rast, bankat do të konsiderojnë ekspozimin ndaj kësaj 
skeme si ekspozim ndaj një klienti të veçantë, “të paidentifikuar” (jo 
klienti kolektiv, por klient i paidentifikuar i krijuar posaçërisht për 
këtë skemë).
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7. Bankat në asnjë rast nuk mund të përdorin (abuzojnë) në zgjedhjen 
e mënyrës për trajtimin e ekspozimeve, me qëllim që të shmangin  
respektimin e  kufijve për ekspozimin maksimal të lejueshëm, si dhe 
në çdo rast vërtetojnë se vendimi për të zbatuar një prej trajtimeve të 
përmendura në paragrafët (2) deri në (6) të këtij aneksi është bërë 
në bazë të vlerësimit të natyrës ekonomike dhe rreziqeve që mbartin 
këto ekspozime/transaksione.

8. Bankat, nëse identifikojnë ekspozimet bazë individuale në një skemë, 
monitorojnë rregullisht dhe minimalisht në baza mujore, strukturën 
e ekspozimeve të skemës përkatëse.
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ANKESI 2
____________________
(Emri i bankës)

RAPORT MBI EKSPOZIMIN E MADH 
Data e raportimit: ________________

I. Llogaritja e kufijve

Kapitali rregullator1 në datën e raportimit   =     ____________________

Ekspozimi i madh   ≥ 10% e kapitalit rregullator          ≥   ____________________

Ekspozimi i madh i lejuar ndaj personave me marrëdhënie 
të veçantë me bankën            10% e kapitalit rregullator          =    ____________________

Ekspozimi i madh i lejuar        20% e kapitalit rregullator           =    ___________________

Ekspozimi i madh i lejuar ndaj bankës mëmë, filialeve ose filialeve
të bankës mëmë                   25% e kapitalit rregullator           =    ___________________

Kufiri i lejuar i ekspozimeve të mëdha, të marra së bashku2 
700% e kapitalit rregullator           =  ______________________

II. Tejkalimi i kufijve3

III. Tejkalimi i kufirit për ekspozimet e mëdha, të marra së bashku4 
 

Data:  ____________  

Përgatitur nga: __________________          Vula dhe firma e personit përgjegjës: 

1  Përllogaritet në përputhje me paragrafin 1, të nenit 7 të kësaj rregulloreje.
2  Në referencë të nenit 64, paragrafi 4 i ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.
3  Tejkalimet e kufirit të ekspozimit të madh [emri i personit (klient/mëma/filial/filial i mëmës), shuma e raportuar në kolonën 10 të 
Formularit të Raportimit Nr.1, përqindja (%) ndaj kapitalit rregullator të bankës, të raportuar në kolonën 11 të Formularit të Raportimit 
nr. 1 dhe arsyet për çdo tejkalim].
4  Diferenca (kur është pozitive) midis totalit të kolonës 4 në Formularin e Raportimit Nr. 1 dhe kufirit maksimal të lejuar (700% të 
kapitalit rregullator).
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1. Personat ose grupet e personave të lidhur (në mënyrë të detajuar), 
për të cilët shuma në kolonën 4 arrin ose tejkalon 10% të kapitalit 
rregullator të bankës. Personat e përfshirë në pjesën II (grupet e 
personave të lidhur) nuk do të raportohen në pjesën I (personat/
klientët individualë) megjithëse ekspozimi ndaj atij klienti mund të 
tejkalojë 10% të kapitalit rregullator.

2. Numri i identifikimit të klientit. 

3. Kodi “IF” plotësohet në rastet e ekspozimeve ndaj institucioneve 
financiare.

4. Shuma e ekspozimit, e llogaritur në përputhje me nenin 5 të kësaj 
rregulloreje, e zmadhuar për shumën e ekspozimit, si rezultat i 
zëvendësimit, sipas nenit 9 të kësaj rregulloreje (pjesë nga ekspozimi 
i garantuar nga një palë e tretë ose i siguruar me kolateral të lëshuar 
nga një palë e tretë, i cili është trajtuar si ekspozim ndaj garantuesit 
ose lëshuesit të kolateralit).

5. Pjesa e ekspozimit e garantuar nga një palë e tretë ose e siguruar 
me kolateral të lëshuar nga një palë e tretë, e cila trajtohet si një 
ekspozim ndaj garantuesit ose lëshuesit të kolateralit - përdorimi i 
zëvendësimit në përputhje me nenin 10 të kësaj rregulloreje (shuma 
e përfshirë në kollonën 4).

6. Vlera në kollonën 4 krahasuar me kapitalin rregullator (% ndaj 
kapitalit rregullator).

7. Shuma e mbrojtjes së pafinancuar të kredisë, e cila - në përputhje 
me germat c, pjesërisht pikën d, pjesërisht pikën e, të paragrafit 
2 të nenit 9 dhe paragrafin 2 të nenit 10 - mund të përdoret për 
të përcaktuar nëse janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të 
ekspozimit.

8. Shuma e mbrojtjes së financuar të kredisë, e cila - në përputhje me 
germat f dhe g të paragrafit 2 të nenit 9 dhe paragrafit 3 të nenit 10 
të kësaj rregulloreje - mund të përdoren kur përcaktohet nëse janë 
arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të ekspozimit.

9. Shuma e përjashtimeve në përputhje me germat a, b, pjesërisht 
germa d, pjesërisht germa e, germat, h, i, j, k, l, m, dhe n, të 
paragrafit 2 të nenit 9, si dhe germat a dhe b të paragrafit 3 të 
nenit 9.

10. Vlera e ekspozimit, e llogaritur në përputhje me Kreun III të kësaj 
rregulloreje (pas përjashtimeve dhe aplikimit të teknikave të zbutjes 
së rrezikut të kredisë).
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11. Vlera në kolonën 10, e krahasuar me shumën e kapitalit rregullator 
(% ndaj kapitalit rregullator).

12. Limiti i ekspozimit të madh, i vlefshëm/lejuar, për personat ose 
grupet e personave të lidhur. Në rastin e një grupi të personave të 
lidhur të raportuar në pjesën II, kufiri raportohet në çdo rresht.
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5678

____________________
(Emri i bankës)

RAPORT MBI EKSPOZIMIN E MADH NË TËRËSI5
Data e raportimit: ________________

I. Llogaritja e kufijve

Kapitali rregullator6 në datën e raportimit   =     ____________________

Ekspozimi i madh   ≥ 10% e kapitalit rregullator          ≥   ____________________

Ekspozimi i madh i lejuar ndaj personave me marrëdhënie 
të veçantë me bankën             10% e kapitalit rregullator          =    ____________________

Ekspozimi i madh i lejuar        20% e kapitalit rregullator           =    ___________________

Ekspozimi i madh i lejuar ndaj bankës mëmë, filialeve ose filialeve
të bankës mëmë                   25% e kapitalit rregullator           =    ___________________

Kufiri i lejuar i ekspozimeve të mëdha, të marra së bashku9 
700% e kapitalit rregullator           =  ______________________

II. Tejkalimi i kufijve7

III. Tejkalimi i kufirit për ekspozimet e mëdha, të marra së bashku8 
 

Data:  ____________  

Përgatitur nga: __________________          Vula dhe firma e personit përgjegjës: 
 

5  Ekspozime në zëra të librit të bankës dhe të librit të tregtueshëm.
6  Përllogaritet në përputhje me paragrafin 1 të nenit 7 të kësaj rregulloreje.
7  Tejkalimet e kufijve të ekspozimit të madh në tërësi [emri i personit (klient/mëmë/filial/filial i mëmës), shuma e raportuar në  
    kolonën 12 të Formularit të Raportimit Nr. 2, përqindja (%) ndaj kapitalit rregullator të bankës, të raportuar në kolonën   
   13 të Formularit të Raportimit Nr. 2 dhe arsyet për çdo tejkalim].
8  Diferenca (kur është pozitive), midis totalit të kolonës 6 në Formularin e Raportimit Nr. 2 dhe kufirit maksimal të lejuar (700%     
    të kapitalit rregullator).
9  Në referencë të nenit 64, paragrafi 4, i ligjit Nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”
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1. Personat ose grupet e personave të lidhur (në mënyrë të detajuar), 
për të cilat shuma në kolonën 6 arrin ose tejkalon 10% të kapitalit 
rregullator të bankës. Personat e përfshirë në pjesën II. (grupet e 
personave të lidhur) nuk do të raportohen në pjesën I. (personat/
klientët individualë), megjithëse ekspozimi ndaj atij klienti mund të 
tejkalojë 10% të kapitalit rregullator.

2. Numri i identifikimit të klientit. 

3. Kodi “IF” plotësohet në rastet e ekspozimeve ndaj institucioneve 
financiare.

4. Shumat e raportuara në kolonën 4 të Formularit nr. 3 (ekspozimet 
në librin e bankës, përpara përjashtimeve dhe teknikave të zbutjes 
së rrezikut të kredisë).

5. Shumat e raportuara në kolonën 7 të Formularit nr. 4 (ekspozimet 
në librin e tregtueshëm, përpara përjashtimeve dhe teknikave të 
zbutjes së rrezikut të kredisë).

6. Totali i kolonave 4 dhe 5.

7. Pjesa e ekspozimit e garantuar nga një palë e tretë ose e siguruar 
me kolateral të lëshuar nga një palë e tretë, e cila trajtohet si një 
ekspozim ndaj garantuesit ose lëshuesit të kolateralit - përdorimi i 
zëvendësimit në përputhje me nenin 10 të kësaj rregulloreje (shuma 
e përfshirë në kollonën 4).

8. Vlera në kolonën 6, krahasuar me shumën e kapitalit rregullator të 
bankës.

9. Shuma e mbrojtjes së pafinancuar të kredisë, e cila - në përputhje 
me germat c, pjesërisht germën d, pjesërisht germën e, të paragrafit 
2 të nenit 9 dhe paragrafin 2 të nenit 10 - mund të përdoret për 
të përcaktuar nëse janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të 
ekspozimit.

10. Shuma e mbrojtjes së financuar të kredisë, e cila - në përputhje me 
germat f dhe g të paragrafit 2 të nenit 9 dhe paragrafin 3 të nenit 
10 të kësaj rregulloreje - mund të përdoren kur përcaktohet nëse 
janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të ekspozimit.

11. Shuma e përjashtimeve në përputhje me germat a, b, pjesërisht 
germa d, pjesërisht germa e, germat h, i, j, k, l, m dhe n, të paragrafit 
2 të nenit 9, si dhe germat a dhe b të paragrafit 3 të nenit 9.

12. Vlera e ekspozimit e llogaritur në përputhje me Kreun III të kësaj 
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rregulloreje (pas përjashtimeve dhe aplikimit të teknikave të zbutjes 
së rrezikut të kredisë).

13.Vlera në kollonën 12, e krahasuar me shumën e kapitalit rregullator 
(% ndaj kapitalit rregullator)

14.Kufiri i ekspozimit të madh, i vlefshëm/lejuar, për personat ose 
grupet e personave të lidhur. Në rastin e një grupi personash të 
lidhur, të raportuar në pjesën II, kufiri raportohet në çdo rresht.
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1. Personat ose grupet e personave të lidhur (me detaje mbi përbërjen e 
grupit), për të cilat shuma në kolonën 6 të Formularit nr. 2, arrin ose 
tejkalon 10% të kapitalit rregullator të bankës. Personat e përfshirë 
në pjesën II. (grupet e personave të lidhur) nuk do të raportohen në 
pjesën I., megjithëse ekspozimi ndaj atij personi mund të tejkalojë 
10% të kapitalit rregullator.

2. Numri i identifikimit të klientit.

3. Kodi “IF” plotësohet në rastet e ekspozimeve ndaj institucioneve 
financiare.

4. Shuma e ekspozimit, e llogaritur në përputhje me nenin 5 të kësaj 
rregulloreje, e zmadhuar për shumën e ekspozimit, si rezultat i 
zëvendësimit të përcaktuar në nenin 10, të kësaj rregulloreje (pjesë 
nga ekspozimi i garantuar nga një palë e tretë ose i siguruar me 
kolateral të lëshuar nga një palë e tretë, i cili është trajtuar si 
ekspozim ndaj garantorit ose lëshuesit të kolateralit).

5. Pjesa e ekspozimit e garantuar nga një palë e tretë ose e siguruar 
me kolateral të lëshuar nga një palë e tretë, e cila trajtohet si një 
ekspozim ndaj garantuesit ose lëshuesit të kolateralit - përdorimi i 
zëvendësimit në përputhje me nenin 11, të kësaj rregulloreje (shuma 
e përfshirë në kollonën 4).

6. Vlera në kolonën 4, krahasuar me kapitalin rregullator (% ndaj 
kapitalit rregullator).

7. Shuma e mbrojtjes së pafinancuar të kredisë, e cila - në përputhje 
me germat c, pjesërisht germën d, pjesërisht germën e, të paragrafit 
2 të nenit 9 dhe paragrafin 2 të nenit 10 - mund të përdoret për 
të përcaktuar nëse janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të 
ekspozimit.

8. Shuma e mbrojtjes së financuar të kredisë, e cila - në përputhje me 
germat f dhe g të paragrafit 2 të nenit 9 dhe paragrafin 3 të nenit 
10 të kësaj rregulloreje - mund të përdoren kur përcaktohet nëse 
janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të ekspozimit.

9. Shuma e përjashtimeve në përputhje me germat a, b, pjesërisht 
germa d, pjesërisht germa e, germat h, i, j, k, l, m, dhe n, të 
paragrafit 2 të nenit 9, si dhe germat a dhe b të paragrafit 3 të 
nenit 9.

10.Vlera e ekspozimit e llogaritur në përputhje me Kreun III, të kësaj 
rregulloreje (pas përjashtimeve dhe aplikimit të teknikave të zbutjes 
së rrezikut të kredisë).
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11.Vlera në kollonën 10, e krahasuar me shumën e kapitalit rregullator 
(% ndaj kapitalit rregullator).

12.Kufiri i ekspozimit të madh, i vlefshëm/lejuar, për personat ose 
grupet e personave të lidhur. Në rastin e një grupi personash të 
lidhur, të raportuar në pjesën II, kufiri raportohet në çdo rresht.
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1. Personat ose grupet e personave të lidhur me bankën, për të cilat 
shuma në kolonën 6 të Formularit nr. 2 arrin ose tejkalon 10% të 
kapitalit rregullator të bankës. Personat e përfshirë në pjesën II. 
(grupet e personave të lidhur nuk do të raportohen në pjesën I, 
megjithëse ekspozimi ndaj atij personi mund të tejkalojë 10% të 
kapitalit rregullator).

2. Numri i identifikimit të klientit ose ndonjë kod tjetër.

3. Kodi “IF” plotësohet në rastet e ekspozimeve ndaj institucioneve 
financiare.

4. Vlera e pozicioneve në blerje dhe në shitje, e të gjithë instrumenteve 
financiare të lëshuar nga personi/klienti në fjalë, ku pozicionet neto, 
për secilin instrument financiar, janë përllogaritur në përputhje me 
rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit (Kreu VII Rreziku i Tregut). 
Kur përllogaritet ekspozimi ndaj një personi/klienti individual 
si rezultat i pozicioneve në instrumente të ndryshme financiare, 
mblidhen pozicionet neto për instrumentet e ndryshme financiare të 
këtyre personave/klientëve.

5. Shuma e ekspozimit që lind nga angazhimi për të blerë instrumente 
financiar të personave/klientëve individual, në rastin e përgatitjes dhe 
finalizimit të nënshkrimit, e reduktuar për shumën e instrumenteve 
financiare, të cilat u janë transferuar, tashmë, palëve të treta dhe 
ekspozimi neto i përllogaritur (diferenca).  

6. Ekspozimet ndaj një personi/klienti individual, si rezultat i 
transaksioneve, marrëveshjeve ose kontratave, që kanë të bëjnë me 
rrezikun e kundërpartisë, të përllogaritura në përputhje me metodën 
standarde, në rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit.

7. Totali i shumave në kolonat 4, 5 dhe 6, që përfaqësojnë ekspozimet 
në zërat e librit të tregtueshëm.
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___________________
    (Emri i bankës)

RAPORT MBI EKSPOZIMIN E MADH 
NDAJ PALËVE TË LIDHURA ME BANKËN

 
Data e raportimit: ________________

IV. Llogaritja e kufijve

Kapitali rregullator10 në datën e raportimit      
                                                          =           _____________________

Ekspozimi i madh           ≥ 10% e kapitalit rregullator              ≥  ______________________

Ekspozimi i madh i lejuar ndaj personave me marrëdhënie 
të veçantë me bankën            10% e kapitalit rregullator                =______________________

Kufiri i lejuar i kredive, për dhe në përfitim të personave
të lidhur me bankën11              100% e kapitalit rregullator            = ______________________

V. Tejkalimi i kufirit për ekspozimet e mëdha12

VI. Tejkalimi i kufirit të lejuar të kredive, për dhe në përfitim të personave të lidhur me bankën13

 

Data:  ____________       Vula dhe firma e personit përgjegjës:

10  Përllogaritet në përputhje me paragrafin 1, të nenit 7 të kësaj rregulloreje.
11  Kërkesë e nenit 131 të ligjit për bankat.
12  Tejkalimet e kufirit të ekspozimit të madh [emri i personit/shuma e raportuar në kolonën 11 të Formularit të Raportimit Nr. 5,     
     përqindja (%) ndaj kapitalit rregullator të bankës, të raportuar në kolonën 12 të Formularit të Raportimit nr. 5 dhe arsyet për     
     çdo tejkalim].
13  Diferenca pozitive, midis totalit të kolonës 5 dhe kufirit maksimal të lejuar (100% e kapitalit rregullator).
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1. Personat ose grupet e personave të lidhur (në mënyrë të detajuar), 
për të cilat shuma në kolonën 4 arrin ose tejkalon 10% të kapitalit 
rregullator të bankës. Personat e përfshirë në pjesën II përfaqësojnë 
institucione financiare. Personat e përfshirë në pjesën II (grupet e 
personave të lidhur) nuk do të raportohen në pjesën I. (Personat/
klientët individualë), megjithëse ekspozimi ndaj atij klienti mund të 
tejkalojë 10% të kapitalit rregullator.

2. Numri i identifikimit të klientit.

3. Kodi “IF” plotësohet në rastet e ekspozimeve ndaj institucioneve 
financiare.

4. Shuma e ekspozimit, e llogaritur në përputhje me nenin 5 të kësaj 
rregulloreje, e zmadhuar për shumën e ekspozimit, si rezultat i 
zëvendësimit sipas nenit 10 të kësaj rregulloreje (pjesë nga ekspozimi 
i garantuar nga një palë e tretë ose i siguruar me kolateral të lëshuar 
nga një palë e tretë, e cili është trajtuar si ekspozim ndaj garantuesit 
ose lëshuesit të kolateralit).

5. Shuma e kredive (shuma e përfshirë në kolonën 4).

6. Pjesa e ekspozimit, e garantuar nga një palë e tretë ose e siguruar 
me kolateral të lëshuar nga një palë e tretë, e cila trajtohet si një 
ekspozim ndaj garantuesit ose lëshuesit të kolateralit - përdorimi i 
zëvendësimit në përputhje me nenin 10 të kësaj rregulloreje (shuma 
e përfshirë në kollonën 4).

7. Vlera në kollonën 4, krahasuar me kapitalin rregullator (% ndaj 
kapitalit rregullator).

8. Shuma e mbrojtjes së pafinancuar të kredisë, e cila - në përputhje 
me germat c, pjesërisht germën d, pjesërisht germën e, të paragrafit 
2 të nenit 9 dhe paragrafin 2 të nenit 10 - mund të përdoret për 
të përcaktuar nëse janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të 
ekspozimit.

9. Shuma e mbrojtjes së financuar të kredisë, e cila - në përputhje me 
germat f dhe g të paragrafit 2 të nenit 9 dhe paragrafin 3 të nenit 
10 të kësaj rregulloreje - mund të përdoren kur përcaktohet nëse 
janë arritur kufijtë maksimalë të lejueshëm të ekspozimit.

10. Shuma e përjashtimeve në përputhje me germat h dhe o të paragrafit 
2 të nenit 9, si dhe germat a dhe b të paragrafit 3 të nenit 9.

11. Vlera e ekspozimit e llogaritur në përputhje me Kreun III të kësaj 
rregulloreje (pas përjashtimeve dhe aplikimit të teknikave të zbutjes 
së rrezikut të kredisë).
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12. Vlera në kollonën 11, e krahasuar me shumën e kapitalit rregullator 
(% ndaj kapitalit rregullator).

13.Kufiri i ekspozimit të madh, i vlefshëm/lejuar, për personat ose 
grupet e personave të lidhur. Në rastin e një grupi të personave të 

 lidhur të raportuar në pjesën II, kufiri raportohet në çdo rresht.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 11, DATË 26.2.2014

PËR
MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI PLANET E RIMËKËMBJES”

Në bazë dhe për zbatim të nenit nenit 12, shkronja “a“, dhe nenit 43 të 
ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
si dhe të nenit 57, pika 4 dhe 5, nenit 58, shkronjat “c”, nenit 66/1 dhe 
nenit 73, pika 4, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Të miratojë udhëzimin “Mbi Planet e Rimëkëmbjes”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

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

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

Ky udhëzim hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit të tij në Fletoren Zyrtare
të Republikës së Shqipërisë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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KREU 1
KËRKESA TË PËRGJITHSHME DHE STRUKTURA E PLANEVE TË 

RIMËKËMBJES

     1. OBJEKTI
1. Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i parimeve themelore dhe 

kërkesave mbikëqyrëse mbi strukturën dhe përmbajtjen e Planeve të 
Rimëkëmbjes së bankave (këtu e më poshtë në këtë udhëzim do të quhen 
për thjeshtësi “Plane”), si dhe raportimin e tyre pranë Bankës së Shqipërisë.

     2. SUBJEKTET
1. Subjekte të këtij udhëzimi janë bankat dhe degët e bankave të huaja, 

të përcaktuara si banka me rëndësi sistemike nga Administratori 
përkatës i Bankës së Shqipërisë për qëllime të këtij udhëzimi, bazuar 
në propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes.

2. Departamenti i Mbikëqyrjes njofton bankat, të cilat do të jenë 
subjekte të këtij udhëzimi. 

     3. BAZA JURIDIKE
Ky udhëzim hartohet në bazë dhe për zbatim të:
- nenit 12, shkronja “a“ dhe nenit 43,  shkronja ”c”, të ligjit nr. 8269, 

datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe
- nenit 57, pika 4 dhe 5, të nenit 58, shkronjat “c”, nenit 66/1 dhe 

nenit 73, pika 4 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”.

    4. PARIME BAZË
1. Plani i Rimëkëmbjes është një dokument që paraqet masat e 

mundshme të rimëkëmbjes që mund të ndërmarrin vetë bankat 
për të rikthyer në normalitet gjendjen e tyre financiare dhe siguruar 
vazhdimësinë e veprimtarisë në përgjigje të skenarëve që mund të 
cënojnë këtë vazhdimësi. Banka i koncepton këto masa si zgjidhje 
me natyrë të jashtëzakonshme, të cilat nuk ndërmerren përgjatë 
veprimtarisë normale të biznesit. Planet e Rimëkëmbjes synojnë të 
reduktojnë probabilitetin e dështimit të bankave sistemike. 

2. Bankat, në përgatitjen e Planeve marrin në konsideratë supozimin 
bazë, se në këtë proces nuk do të ofrohet mbështetje me fonde 
publike (fondet e taksapaguesve), duke synuar minimizimin e 
nevojës për ndërhyrjen e institucioneve shtetërore. 

     5. KËRKESA TË PËRGJITHSHME
1. Bankat hartojnë dhe përditësojnë Planet e Rimëkëmbjes. Përditësimi 

i Planeve bëhet të paktën një herë në vit, me qëllim pasqyrimin 
e ndryshimeve të mundshme në raport me variantin paraardhës 
të Planit, mbështetur në zhvillimet lidhur me profilin e rrezikut të 
bankës, kushtet e tregut dhe çdo faktor tjetër që ndikon në masat e 
rimëkëmbjes të propozuara në Plan.
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2. Bankat, identifikojnë në këto Plane një numër të mjaftueshëm masash 
rimëkëmbjeje të mundshme për t’u zbatuar, me qëllim përballimin 
si të goditjeve specifike për to, ashtu edhe të goditjeve me natyrë 
sistemike. Këto masa duhet të mundësojnë korrektimin e situatave 
kritike të rënies së nivelit të kapitalizimit dhe gjendjes së likuiditetit, 
duke synuar rikthimin e bankave në një gjendje të qëndrueshme. 

3. Bankat, në rastet kur nuk arrijnë të identifikojnë masa të besueshme 
rimëkëmbjeje, duhet të pasqyrojnë në Plane masat e tjera paraprake 
që do të ndërmarrin për të përmirësuar aftësinë e tyre për t’u 
rimëkëmbur. 

4. Bankat përcaktojnë në Plane proceset përkatëse të drejtimit, kushtet 
e vënies në zbatim të tyre, dhe procedurat për të siguruar zbatimin 
në kohë të masave të rimëkëmbjes në rast nevoje. 

5. Bankat përcaktojnë një administrator (Drejtor Ekzekutiv) që duhet të 
jetë njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues, i cili është përgjegjës për 
drejtimin e procesit për përgatitjen e planit brenda bankës, si dhe 
cilësinë e tij.

6. Bankat, përfshijnë në Plane informacionin e nevojshëm për të 
ndihmuar Bankën e Shqipërisë të sigurojë marrëdhënie efektive 
me autoritetet që mbikëqyrin bankat mëmë të filialeve apo degëve 
të bankave të huaja, lidhur me procesin e rimëkëmbjes. Banka e 
Shqipërisë synon bashkëpunimin me këto autoritete në procesin 
e planifikimit të rimëkëmbjes së bankave, me qëllim marrjen e 
angazhimit të tyre se bankat mëmë do të jenë në gjendje të përballen 
efektivisht me situata të mundshme problematike, si dhe të ofrojnë 
mbështetje me kapital dhe likuiditet për filialet ose degët e tyre sipas 
nevojës.

 
 6. STRUKTURA E PLANIT

1. Bankat hartojnë Planet duke e organizuar informacionin në dy 
seksione kryesore. Seksioni i parë do të jetë një Përmbledhje e Planit. 
Seksioni i dytë do të parashtrojë Përmbajtjen specifike të Planit. 

    7. PËRMBLEDHJA E PLANIT
1. Bankat hartojnë Përmbledhjen e Planit, duke siguruar një bazë të 

tillë informacioni që Banka e Shqipërisë të kuptojë qartë aftësinë e 
tyre për t’u rimëkëmbur nga një situatë problematike dhe ta lejojë 
atë të vlerësojë në mënyrë të përmbledhur masat e rimëkëmbjes.

2. Bankat përfshijnë këto elemente kryesore në seksionin e Përmbledhjes 
së Planit:

 a) Konfirmimin se Këshilli Drejtues i bankës ka shqyrtuar dhe  
 miratuar Planin dhe emrin/pozicionin e personit përgjegjës  
 për Planin, sipas kërkesave të paragrafit 5 të pikës 5 të këtij  
 udhëzimi;

 b) Një përmbledhje të analizës strategjike të bankës;
 c) Një përmbledhje të masave të mundshme të rimëkëmbjes të  

 bankës dhe aftësisë aktuale të saj për t’u rimëkëmbur nga një 
situatë ekstreme;
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 d) Një përmbledhje të çështjeve dhe veprimeve korrektuese  
 që bankat dhe Banka e Shqipërisë kanë identifikuar për të  
 përmirësuar masat e rimëkëmbjes (ose kapacitetin për t’u  
 rimëkëmbur);

 e) Një përshkrim të çdo ndryshimi të rëndësishëm ose veprimi  
 të ndërmarrë që nga paraqitja e fundit e Planit në   
 Bankën e Shqipërisë;

 f) Një përmbledhje të strategjisë së komunikimit të brendshëm  
 dhe të jashtëm.

KREU 2
PËRMBAJTJA SPECIFIKE E PLANIT

     8. PËRMBAJTJA SPECIFIKE E PLANIT
1. Bankat përfshijnë në përmbajtjen specifike të Planit elementet e 

paraqitura në shkronjat ‘a’ deri në ‘f’ të kësaj pike. Bankat raportojnë 
këtë format, së bashku me shpjegime të tjera që i gjykojnë të 
nevojshme në zbatim të kërkesave të këtij udhëzimi, në seksionin e 
dytë të dokumentit që dorëzohet pranë Bankës së Shqipërisë.

 a) Drejtimi
Ky element paraqet kuadrin e përgjithshëm të drejtimit të proceseve të 
zhvillimit dhe zbatimit të mundshëm të Planit në bankë.
Çështja Kërkesat minimale

Zhvillimi i Planit • Emri i administratorit (Drejtorit Ekzekutiv) të bankës që është përgjegjës për drejtimin e procesit për 
përgatitjen e planit brenda bankës, si dhe cilësinë e tij;
• Përshkrimi i funksioneve përgjegjëse për përgatitjen dhe zbatimin e planit në bankë;
• Lista e drejtuesve ekzekutivë që do të përfshihen në secilin nga veprimet e rimëkëmbjes dhe rolet që do 
të luajnë;
• Përshkrimi i proceseve të vendimmarrjes lidhur me vënien në zbatim të Planit;
• Përshkrimi i mënyrës se si është integruar plani në kuadrin e përgjithshëm të drejtimit të bankës dhe 
administrimit të rrezikut.
• Konfirmimi se banka ka ngritur një kuadër drejtimi dhe kontrolli të brendshëm të përshtatshëm për të 
siguruar se informacioni është domethënës dhe me cilësinë e duhur.

Politikat dhe procedurat për 
miratimin

• Konfirmimi që plani është shqyrtuar nga funksioni i Kontrollit të Brendshëm, Komiteti i Rrezikut, ose 
auditori i jashtëm, përfshirë një përmbledhje të komenteve dhe rekomandimeve të tyre;
• Vendimi i Këshillit Drejtues të bankës me anë të të cilit është miratuar Plani. Këshilli Drejtues miraton 
Planin çdo herë që ky ndryshon në përputhje me rekomandimet e Bankës së Shqipërisë, apo si rezultat i 
përditësimeve periodike.

Marrëdhëniet brenda grupit/
Aktiviteti bankar ndërkufitar

Kur banka është pjesë e një grupi të huaj:
• Përshkrimi i masave të ndërmarra për të siguruar koordinimin dhe konsistencën midis Planeve në nivel 
grupi dhe në nivel individual;
• Përshkrimi se si banka do të sigurojë se informacioni i nevojshëm për zbatimin e mundshëm të masave të 
rimëkëmbjes do të vihet në dispozicion për vendimmarrje në situata problematike, në mënyrë të besueshme 
dhe të shpejtë. Ky informacion përfshin por nuk kufizohet në informacionin që duhet të sigurohet nga filiali/
dega e bankës së huaj për Bankën e Shqipërisë, informacionin që do të shkëmbehet midis filialit/degës së 
bankës së huaj dhe bankës mëmë ose shoqërisë zotëruese etj.
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 b) Analiza strategjike
Ky element paraqet një analizë të përmbledhur të strukturës dhe veprimtarisë së bankës dhe 
harmonizimin e Planit me strategjinë e përgjithshme të saj.
Çështja Kërkesat minimale
Pamje e përgjithshme e 
bankës

• Përshkrimi i strukturës së përgjithshme të bankës ose grupit, duke treguar qartë entitetet ligjore sipas madhësisë 
së aktiveve;
• Përshkrimi i strategjisë së përgjithshme të biznesit dhe rrezikut, dhe harmonizimit të Planit me këto strategji;
• Përshkrimi i modelit të biznesit dhe veprimtarive kryesore;
• Përshkrimi i linjave kryesore të biznesit dhe funksioneve kritike;
• Informacion mbi depozitat e mbuluara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe depozitat e pambuluara;
• Përshkrimi i marrëdhënieve me banka ose subjekte të tjera, për sa i përket ekspozimeve të rëndësishme ose 
detyrimeve ndaj kundërpartive kryesore.

Marrëdhëniet brenda grupit/
aktiviteti bankar ndërkufitar

Kur banka është pjesë e një grupi të huaj, ajo siguron shpjegimet e nevojshme mbi pozicionin e filialit/degës së 
bankës së huaj në Shqipëri si pjesë e grupit, duke përfshirë:
• Përmbledhjen e aktivitetit të biznesit në nivel grupi, shoqëruar me të dhëna mbështetëse, si dhe pozicionimin dhe 
peshën përkatëse të bankës brenda grupit;
• Përshkrimin e ekspozimeve materiale të bankës brenda grupit, marrëdhënieve të financimit dhe çdo 
marrëveshjeje tjetër për mbështetje financiare;
• Përshkrimin e flukseve të kapitalit të bankës brenda grupit dhe garancitë brenda grupit;
• Përshkrimin e varësive operacionale të bankës brenda grupit, përfshirë një shpjegim të mënyrës se si janë 
organizuar dhe si ofrohen brenda grupit funksionet mbështetëse, për shembull në lidhje me teknologjinë e 
informacionit, administrimin e rrezikut, auditimin, etj;
• Përshkrim mbi mënyrën se si e trajton Plani i Rimëkëmbjes së Grupit – në rastet kur kjo është e aplikueshme - 
veprimtarinë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

 c) Masat e mundshme të Rimëkëmbjes
Ky element paraqet një kuadër konsistent për raportimin e masave të rimëkëmbjes të propozuara nga banka.

Çështja Kërkesat minimale
Përshkrimi i masave • Përshkrimi i çdo mase rimëkëmbjeje përfshirë hapat për zbatimin dhe kohën e nevojshme.
Ndikimi Për çdo masë rimëkëmbjeje:

• Përshkrimi i efektivitetit të zbatimit të masës, shoqëruar me të dhëna mbështetëse përfshirë përfitueshmërinë, 
profilin e rrezikut, operacionet, dhe flukset e parasë të bankës;
• Shpjegimi i ndikimit sasior dhe cilësor mbi kapitalin dhe likuiditetin dhe përshkrimi i supozimeve përkatëse;
• Përshkrimi i ndikimit sasior dhe cilësor të masës së rimëkëmbjes në operacionet e biznesit dhe funksionet mbështetëse;
• Përshkrimi – në rastet kur është i aplikueshëm - i ndikimit në vlerësimin e jashtëm të kredisë të bankës, pas zbatimit 
të masës së rimëkëmbjes. 

Konsiderata mbi zbatimin Për çdo masë rimëkëmbjeje:
• Vlerësimi i kohës së nevojshme për të përftuar efektet e masës së rimëkëmbjes;
• Vlerësimi i realizimit nga pikëpamja e rreziqeve (ligjore, rregullative, operacionale, të biznesit, financiare, 
reputacionale) që përbëjnë pengesë për zbatimin e suksesshëm;
• Përshkrimi dhe plani për të zbutur/shmangur rreziqet e identifikuara lidhur me zbatimin e masës;
•Përshkrimi i varësive dhe supozimeve, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në varësinë e bankës nga banka 
mëmë ose aksionerët, ofruesit e shërbimeve, palë të tjera të treta etj.;
•Përshkrimi i proceseve të drejtimit dhe kontrollit lidhur me masën e rimëkëmbjes, duke shpjeguar se cili komitet 
ekzekutiv mban përgjegjësi për masën nga pikëpamja operacionale.

Besueshmëria Për çdo masë rimëkëmbjeje duhet të kryhet një analizë për të demonstruar besueshmërinë e saj, duke përfshirë 
vlerësimin e elementeve të mëposhtme:
• Efektiviteti i mundshëm në përgjigje të tensioneve specifike dhe në nivel tregu;
• Faktorët që mund të reduktojnë probabilitetin e suksesit dhe si mund të zbuten/shmangen këta faktorë;
• Përshkrimi nëse banka e ka zbatuar ndonjëherë me sukses këtë masë rimëkëmbjeje;
• Përshkrimi i rrethanave në të cilat masa e rimëkëmbjes nuk do të ishte në dispozicion për t’u zbatuar nga banka.

Integrimi me proceset 
ekzistuese

Për çdo masë rimëkëmbjeje:
•Si është integruar Plani në kuadrin e administrimit të rrezikut të bankës;
•Si lidhet Plani me kuadrin ekzistues dhe proceset e provave të rezistencës lidhur me kapitalin dhe likuiditetin;
•Çfarë supozimesh janë marrë në konsideratë lidhur me financimin nga Banka e Shqipërisë;
•Detaje mbi proceset e ndërmarra për të siguruar mbështetjen e Planit nga Këshilli Drejtues i bankës.

Treguesit e vënies në 
zbatim, dhe  zbatimi i 
Planit të Rimëkëmbjes 

• Përcaktimi dhe përshkrimi me shembuj mbështetës i treguesve sasiorë dhe cilësorë, përkeqësimi i të cilëve do të 
nxisë zbatimin e masave të rimëkëmbjes. Bankat përcaktojnë këta tregues duke synuar arritjen e një kapaciteti të 
mjaftueshëm për të sinjalizuar nevojën për të vënë në zbatim Planin;
• Përshkrimi i drejtimit dhe kontrollit të bankës dhe procesit të vendimmarrjes deri në dhe në vijim të thyerjes së 
treguesve të vënies në zbatim;
• Përshkrimi se kur mund të nisin veprimet e rimëkëmbjes dhe në çfarë rrethanash, nëse ka të tilla, masat e 
rimëkëmbjes mund të vihen në zbatim pa thyerjen e treguesve të vënies në zbatim;
• Përshkrimi i drejtimit dhe kontrollit dhe procesit të vendimmarrjes në vijim të vendimit për të vënë në zbatim Planin e rimëkëmbjes;
• Përmbledhja e angazhimit të pritshëm me palët e tjera jashtë bankës, duke përfshirë Bankën e Shqipërisë, 
Agjencinë e Sigurimit të Depozitave dhe Ministrinë e Financave;
• Lista e stafit kyç të bankës të përfshirë në procesin e vendimmarrjes.

Marrëdhëniet brenda 
grupit/aktiviteti bankar 
ndërkufitar

Kur banka është pjesë e një grupi të huaj:
•Përshkrimi - në rastet kur është i aplikueshëm - i rolit të bankës mëmë/shoqërisë zotëruese lidhur me zbatimin e 
çdo mase rimëkëmbjeje;
•Përshkrimi i kushteve dhe nivelit të mbështetjes me kapital dhe likuiditet nga ana e bankës mëmë/shoqërisë zotëruese.
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 d) Mbështetja nga Banka e Shqipërisë
Ky element paraqet analizën e bankës mbi nevojat për mbështetje me likuiditet nga Banka e 
Shqipërisë dhe aftësinë e saj për të shfrytëzuar këtë mbështetje.
Çështja Kërkesat minimale

Plani për të përdorur mbështetjen me 
likuiditet nga Banka e Shqipërisë

Bankat duhet të përgatisin një analizë se si do të aplikojnë për shfrytëzimin e mbështetjes me likuiditet 
nga Banka e Shqipërisë dhe/ose banka qendrore të huaja, ku mund të kenë akses në situata 
problematike. Në këtë kuadër bankat duhet të vlerësojnë:
•Rrethanat në të cilat mund të kërkojnë mbështetje me likuiditet nga Banka e Shqipërisë;
•Një vlerësim të faktorëve që mund të ndikojnë aftësinë e bankës për të shfrytëzuar mbështetjen me 
likuiditet nga Banka e Shqipërisë, përfshirë analizën e aktiveve që mund të përdoren për këtë qëllim 
dhe sasisë së likuiditetit që mund të përftohet bazuar në këto aktive.

e) Masat e mundshme të shitjes
Ky element paraqet në mënyrë më të hollësishme masat e mundshme të shitjes në dispozicion të bankës. Këto 
janë masa rimëkëmbjeje që parashikojnë shitjen e aktiveve të bankës apo linjave të saj të biznesit
Çështja Kërkesat minimale

Masat e shitjes Bankat duhet të përgatisin planet përkatëse për shitjen e mundshme të aktiveve/linjave të biznesit. Në këtë 
kuadër, bankat do të sigurojnë informacionin e mëposhtëm:
•Blerësit e mundshëm;
•Përshkrimi i procesit të drejtimit dhe kontrollit për miratimin e transaksioneve;
•Komente mbi çështje të mundshme lidhur me konkurrencën;
•Përshkrimi i pengesave të mundshme ligjore;
•Vlerësimi i implikimeve me natyrë rregullative dhe tatimore;
•Vlerësimi i çështjeve lidhur me burimet njerëzore dhe pensionet;
•Shpjegimet përkatëse mbi procesin e diligjencës dhe konfirmimi se nuk do të ketë pengesa në shkëmbimin 
e informacionit, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në shkëmbimin e informacionit me Bankën e 
Shqipërisë, blerësit potencialë të aktiveve etj;
•Shpjegimi nëse banka ka konsideruar më parë mundësinë e shitjeve të tilla dhe përshkrimin e rezultateve të 
këtyre përpjekjeve.

f) Plani i komunikimit
Ky element paraqet planin e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm, për të shoqëruar masat e 
rimëkëmbjes, duke përmbledhur çështjet që duhet të konsiderohen gjatë zbatimit të këtyre masave për 
të parandaluar dyshimet lidhur me vijueshmërinë e veprimtarisë së bankës dhe për të ruajtur besimin 
e tregjeve dhe palëve të tjera të interesit.
Çështja Kërkesat minimale

Plani i Komunikimit • Përshkrimi i procesit të komunikimit të brendshëm: për punonjësit e bankës;
• Përshkrimi i procesit të komunikimit të jashtëm: për aksionerët, autoritetet mbikëqyrëse, kundërpartitë, tregjet 
financiare, investitorët, depozituesit dhe publikun e gjerë;
• Përshkrimi i masave që do të ndërmerren për të administruar reagimet e mundshme negative të tregut.

KREU 3 
KËRKESA RAPORTUESE DHE MBIKËQYRËSE

9. KËRKESA RAPORTUESE DHE MBIKËQYRËSE
1. Bankat paraqesin Planet pranë Bankës së Shqipërisë çdo vit, jo më vonë se fundi i tremujorit 

të  parë të  vitit.
2. Banka e Shqipërisë vlerëson përputhshmërinë me kërkesat e këtij udhëzimi, realizimin dhe 

besueshmërinë e Planeve të paraqitura nga bankat. 
3. Banka e Shqipërisë zhvillon një dialog të vazhdueshëm me bankat, si dhe kryen gjithë 

vlerësimet e nevojshme në kuadrin e mbikëqyrjes nga jashtë dhe në vend, për t’u siguruar 
efektivisht mbi aftësinë e tyre për t’u rimëkëmbur në rast nevoje, si dhe nivelin e gatishmërisë 
së tyre operacionale.
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4. Banka e Shqipërisë i komunikon bankave rekomandimet e nevojshme 
për trajtimin e mangësive të identifikuara dhe përmirësimin e 
Planeve, përcakton afatet për pasqyrimin e këtyre rekomandimeve, 
si dhe monitoron zbatimin e tyre.

10. MASA PARANDALUESE DHE NDËSHKIMORE
1. Banka e Shqipërisë, kur konstaton mosrespektimin nga bankat të 

detyrimeve të këtij udhëzimi dhe/ose rekomandimeve të saj për 
përmirësimin e Planeve, zbaton masat administrative, mbikëqyrëse, 
parandaluese dhe ndëshkimore të parashikuara në nenet 74 
deri në 81, dhe në nenin 89 të ligjit “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”.

11. TË FUNDIT 
1. Bankat paraqesin pranë Bankës së Shqipërisë Planet e para të 

hartuara në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi, jo më vonë se 
fundi i tremujorit të parë të vitit 2015.

2. Bankat, gjatë periudhës deri në paraqitjen e Planeve sipas kërkesave 
të paragrafit 1 të kësaj pike, njoftojnë Bankën e Shqipërisë mbi 
ecurinë e procesit, çdo  gjashtëmujor të vitit 2014.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 12, DATË 26.2.2014

PËR NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN
“MBI GARANCITË NË OPERACIONET KREDITUESE TË BANKËS SË 

SHQIPËRISË” 

Në bazë të nenit 16, pika 1 dhe nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë“, i ndryshuar, me propozim 
të Departamentit të Operacioneve Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Pika 3.2 e nenit 5 në Rregulloren “Mbi garancitë në operacionet 
kredituese të Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 107, 
datë 24.12.2003, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

“Haircuts aplikohet duke zbritur 3 për qind nga vlera e tregut të titujve 
shtetërorë.”

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare në Bankën e 
Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

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

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. 13, DATË 26.2.2014

PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN
“MBI MARRËVESHJET E RIBLERJES DHE TË ANASJELLTA TË RIBLERJES” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 16, pika 1, dhe nenit 43, shkronja 
“c”,  të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, me propozim të Departamentit të Operacioneve Monetare, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”, miratuar me vendimin nr. 93, datë 13.12.2006, të 
ndryshuar, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 4, pas shkronjës “z”, shtohen shkronjat “aa” dhe “bb” me 
përmbajtje si vijon:

 “bono thesari” – është titull shtetëror, me afat maturimi deri në një 
vit, i cili tregtohet me zbritje dhe emetohet e garantohet nga Qeveria 
e Republikës së Shqipërisë”;

 “Obligacion” - është titull shtetëror, me afat maturimi më të madh se 
një vit, i cili paguan interes (kupon) çdo gjashtë muaj dhe emetohet 
e garantohet nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë”. 

b) Neni 13, pika 1 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:
 “Tituj, objekt të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 

riblerjes janë bonot e thesarit dhe obligacionet, në lekë, të emetuar 
nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë”.

2. Ngarkohen Komiteti i Zbatimit të Politikës Monetare, Departamenti 
i Operacioneve Monetare dhe të gjitha strukturat e tjera në Bankën 
e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.
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3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe dërgimin e këtij vendimi 
pranë bankave.

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. 15, DATË 26.2. 2014

PËR
RISHTYPJEN E KARTËMONEDHAVE SHQIPTARE ME KURS LIGJOR, 

ME PRERJE 1000 LEKË DHE 500 LEKË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33, pika 2 dhe 3, nenit 36, nenit 
39, pika 2, dhe nenit 43, shkronja “c” dhe “d” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe 
nenit 5, pikat 5.1.1 dhe 5.1.2 të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, 
të rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave 
metalike nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, 
datë 19.05.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me 
propozim të Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare, me kurs ligjor, 
me vlerë nominale 1000 Lekë dhe 500 Lekë, në përputhje me të 
dhënat e anekseve 1 dhe 2,  të  këtij vendimi.  

2. Viti i emetimit, i shtypur në trupin e kartëmonedhave, të jetë viti 
2014.

3. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të anekseve 
1 dhe 2, të cilat përmbajnë informacion jopublik të klasifikuar si 
“sekret bankar”.

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. 16, DATË 26.2.2014

PËR
RISHTYPJEN E MONEDHËS METALIKE SHQIPTARE ME KURS LIGJOR, 

ME PRERJE 5 LEKË 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33, pika 2 dhe 3, nenit 36, nenit 
39, pika 2, dhe nenit 43, shkronja “c” dhe “d” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe 
nenit 5, pikat 5.1.1 dhe 5.1.2 të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, 
të rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave 
metalike nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, 
datë 19.05.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me 
propozimin e Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rishtypjen e monedhave metalike shqiptare me vlerë 
nominale 5 Lekë, me kurs ligjor, në përputhje me të dhënat e Aneksit 
1, bashkëlidhur këtij vendimi.  

2. Viti i emetimit, i shtypur në trupin e monedhave, të jetë viti 2014.

3. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të aneksit 1, 
i cili përmban informacion jopublik të klasifikuar si “sekret bankar”.

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. 20, DATË 26.2.2014

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES

“PËR PROCEDURAT E BLERJES SË VLERAVE NUMIZMATIKE NË 
BANKËN E SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe shkronja “g”, 
të ligjit nr. 8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, të nenit 3 të Rregullores “Për procedurat e Prokurimit të 
Bankës së Shqipërisë” miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 81, datë 15.11.2006, të ndryshuar, me propozimin e Kabinetit 
të Guvernatorit dhe Kryetarit të Entit Prokurues, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë Rregulloren “Për procedurat e blerjes së vlerave 
numizmatike në Bankën e Shqipërisë” dhe anekset e saj, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet çdo parashikim në 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 08.12.2004 “Për 
miratimin e kritereve për caktimin e çmimeve të blerjes dhe të 
shitjes për kartëmonedhat dhe monedhat metalike, vlera të tjera 
numizmatike, ambalazhe dhe katalogë, si dhe të metodikës për 
llogaritjen e çmimeve të tyre”, i ndryshuar, që bie në kundërshtim 
me parashikimet e rregullores së miratuar me këtë vendim 

3. Ngarkohen strukturat përkatëse të Bankës së Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e kësaj rregulloreje 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE
“PËR PROCEDURAT E BLERJES SË VLERAVE NUMIZMATIKE NË 

BANKËN E SHQIPËRISË”

KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe procedurave 
për blerjen e vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë.

Neni 2
Baza juridike

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

 - nenit 43, shkronja “c” dhe shkronja “g”, të ligjit nr. 8269 datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; 

 - nenit 3 të Rregullores “Për procedurat e Prokurimit të Bankës së 
Shqipërisë” miratuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 81, 
datë 15.11.2006, i ndryshuar; si dhe

 - nenit 4, pika 2 shkronja “dh”, dhe nenit 7, të ligjit nr. 9048, datë 
07.04.2003  “Për trashëgiminë kulturore”, i ndryshuar, dhe akteve 
nënligjore përkatëse.

Neni 3
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me 
termat e përkufizuar ose të përdorur në Ligjin për Bankën e 
Shqipërisë.

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

a) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;
b) “Vlera numizmatike” – janë kartëmonedhat dhe monedhat 

metalike shqiptare, të emetuara në vite dhe që nuk kanë kurs ligjor, 
kartëmonedhat dhe monedhat metalike shqiptare, të shtypura 
vetëm për qëllime numizmatike, si dhe çeqet, bonot lekë dhe vlerat 
e tjera me karakter numizmatik, sipas përcaktimit nga Banka; 

c) “Koleksion numizmatik i munguar” – janë vlerat numizmatike, 
të cilat, referuar listës së inventarit fizik në Bankën e Shqipërisë 
dhe listës që vërteton shtypjen dhe emetimin e tyre në periudhat 
përkatëse (publikuar edhe në katalogët ndërkombëtarë të 
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monedhave e kartëmonedhave), mungojnë ose janë në sasi më të 
vogël se 5 copë;

d) “Katalogë ndërkombëtarë” – janë katalogët standardë 
ndërkombëtarë të kartëmonedhave dhe monedhave, të tillë si 
“World Paper Money” dhe “World Coins”, të botuara nga Krause 
Publications INC etj, të cilët përdoren nga të gjitha organizmat 
numizmatike në botë;

e) “Gjendje fizike e vlerave numizmatike” – është shkalla e cilësisë 
fizike të një vlere numizmatike, sipas përcaktimit në këtë rregullore;

f) “Vlerë numizmatike e paqarkulluar (uncirculated, UNC)” – është një 
kartëmonedhë e ruajtur në mënyrë perfekte, në të cilën letra është 
e pastër, nuk ka asnjë njollë, anët janë të drejta dhe të lëmuara, 
pa asnjë deformim të letrës, dhe një monedhë, në të cilën nuk ka 
asnjë shenjë përdorimi apo prekje me dorë, me cilësi të njëjtë si 
ajo e ardhur direkt nga prodhimi;

g) “Vlerë numizmatike e shkëlqyer (extremely fine, XF)” – është një 
kartëmonedhë shumë e mirë, e cila mund të ketë prekje të lehta me 
dorë dhe dy-tre rrudha të lehta në anët e kartëmonedhës (por që 
mund të jetë deformuar për shkak të paketimit apo të ambientit ku 
mbahet); dhe një monedhë metalike, e cila ka rreth 95 për qind të 
detajeve origjinale të dukshme ose një monedhë me asnjë dëmtim 
në detajet e brendshme të saj; 

h) “Vlerë numizmatike shumë e mirë (very fine, VF)” – është një 
kartëmonedhë e mirë por që ka përdorime të dukshme, ka përthyerje 
vertikale dhe horizontale, letra mund të ketë papastërti dhe njolla 
të lehta; dhe një monedhë metalike, e cila ruan rreth 75 për qind 
të detajeve origjinale të saj, germat dhe shifrat mund të jenë pak të 
konsumuara, monedha mund të jetë e një cilësie mesatare;

i) “Vlerë numizmatike e mirë (fine, F)” – është një kartëmonedhë e cila 
ka qarkulluar konsiderueshëm, ka njolla dhe rrudha të dukshme; 
dhe një monedhë metalike, e cila ka rreth 50 për qind të detajeve 
origjinale të dukshme, ka germat dhe anët të konsumuara, ku në 
përgjithësi monedha duket e zbehtë;

j) “Vlerë numizmatike në kushte të mira (verygood, VF)” – është 
një kartëmonedhë e përdorur, por ende e padëmtuar; dhe një 
monedhë metalike e cila ka të dukshme rreth 25 për qind të 
detajeve origjinale të saj;

k) “Specialist i jashtëm” – është specialisti i fushës, që nuk është 
punonjës i Bankës së Shqipërisë, i përzgjedhur si bashkëpunëtor i 
jashtëm, i cili mund të jetë anëtar i Komisionit të Blerjes në Bankë;

l) “Ofrues” – çdo individ, person fizik/juridik, që paraqitet pranë 
sporteleve të Bankës, për të ofruar për shitje vlera numizmatike;

m) “Çmimi i tregut”- çmimi i përcaktuar nga Komisioni, duke marrë për 
bazë çmimet që ofrohen në treg për vlerën numizmatike përkatëse, 
qoftë edhe vetëm nga një subjekt ose çmimet e gjeneruara nga 
rrjetet e tregtimit të këtyre vlerave on-line.  
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KREU II
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR BLERJEN E VLERAVE NUMIZMATIKE 

Neni 4
Blerja e vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë

1. Banka, në përputhje me procedurat e përcaktuara në këtë rregullore, 
pasuron fondin numizmatik të saj me mbledhjen e vlerave të rralla 
numizmatike të vendit. 

2. Banka mund të blejë kartëmonedha e monedha metalike dhe 
vlera të tjera numizmatike shqiptare, vetëm për plotësimin dhe/
ose pasurimin e koleksionit numizmatik të munguar, pa të drejtën 
e tregtimit të mëtejshëm të tyre.

Neni 5
Koleksioni numizmatik i munguar

Zyra e Numizmatikës dhe Muzeut harton listën e plotë të koleksionit 
numizmatik të munguar të Bankës, si dhe sasitë përkatëse të vlerave 
numizmatike që propozohen të blihen. Kjo listë miratohet nga 
Guvernatori.

Neni 6
Organizimi i blerjes së vlerave numizmatike

Blerja, rast pas rasti, e vlerave numizmatike në Bankë kryhet nga Komisioni 
i blerjes i ngritur për këtë qëllim.

Neni 7
Komisioni i blerjes së vlerave numizmatike

1. Ngritja e Komisionit të blerjes së vlerave numizmatike, kryhet me 
urdhër të Guvernatorit të Bankës dhe me propozim të Kabinetit të 
Guvernatorit. 

2. Komisioni i blerjes së vlerave numizmatike përbëhet nga një numër 
tek punonjësish të Bankës, jo më pak se 3 (tre) dhe jo më shumë se 
5 (pesë) anëtarë.

3. Në përbërje të Komisionit mund të përfshihen jo më shumë se dy 
specialistë të jashtëm. Për vlerat numizmatike, monedha metalike 
me metal, ar e argjend, në rast se nuk ka një specialist të tillë në 
përbërjen e tij, Komisioni do të kërkojë mendimin e një specialisti 
të jashtëm, i cili do të bëjë vlerësimin për vërtetësinë e metalit që 
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monedhat përmbajnë.

4. Komisioni i blerjes së vlerave numizmatike drejtohet nga kryetari i 
Komisionit, i cili përcaktohet në Urdhrin e Guvernatorit.

5. Kryetari i Komisionit është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës në 
Komision dhe zbatimin e të gjithë rregullave të përcaktuara në këtë 
rregullore.

6. Njëri prej anëtarëve të Komisionit do të jetë specialist i numizmatikës 
në Zyrën e Numizmatikës dhe Muzeut.

7. Secili prej anëtarëve të Komisionit ka të drejtën e një vote. Komisioni 
vendos me shumicë të thjeshtë votash. Abstenime nuk lejohen. Në 
rast barazim votash, vota e kryetarit është përcaktuese.

8. Quorumi i nevojshëm për vlefshmërinë e mbledhjeve të Komisionit 
është gjithmonë jo më pak se 3 anëtarë.

9. Komisioni është përgjegjës për ushtrimin e kompetencave dhe 
përgjegjësive të parashikuara në këtë rregullore, si dhe të detyrave 
shtesë që kanë lidhje me to të përcaktuara në urdhrin për ngritjen  
e tij.

10.Çdo mbledhje dhe veprim i Komisionit në lidhje me vlerat 
numizmatike dhe administrimin e tyre, evidentohet në procesverbale 
elektronike. Çdo procesverbal elektronik nënshkruhet nga të gjithë 
anëtarët e  Komisionit.

Neni 8
Kriteret për vlerësimin e vlerave numizmatike

1. Komisioni është kompetent për vlerësimin e çmimeve të vlerave 
numizmatike, pjesë e listës së plotë të miratuar të koleksionit 
numizmatik të munguar, objekt blerjeje. Për vlerësimin e çmimeve 
të këtyre vlerave, Komisioni zbaton kriteret e mëposhtme:

a) Vlerësimi i publikuar në katalogët më të fundit ndërkombëtarë, ku 
çmimi i blerjes është sa vlerësimi në katalogë referuar shkallës së 
gjendjes fizike të vlerës numizmatike;

b) Rrallësia e kartëmonedhës apo e monedhës metalike. 
 Për kartëmonedha e monedha metalike të rralla e me tirazh të vogël, 

siç janë: kartëmonedhat lokale të para vitit 1926, kartëmonedhat 
100 Franga Ari të vitit 1926, 1 Frang e vitit 1945, si dhe disa 
monedha me material Ar, të viteve 1926-1938, vlerësimi i tyre do 
të bëhet duke krahasuar atë të publikuar në katalogët sipas pikës 1 
më sipër, vlerën e llogaritur për peshën e metalit që ato kanë (për 
monedhat me metal Ar dhe argjend), shtuar me një marzh prej 50 
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për qind mbi vlerën e publikuar/llogaritur;  
c) Gjendja fizike e vlerës numizmatike të munguar.
 Vlerësimi i çdo vlere numizmatike do të bëhet duke iu referuar 

klasifikimeve të gjendjes fizike. Vlerësimi do të jetë sipas atij të bërë 
në katalogë përkatësisht:

 i. për shkallën e cilësisë e klasifikuar si e paqarkulluar   
 (uncirculated- UNC), jo më pak se 85 për qind e çmimit të  
 publikuar;

 ii. për shkallën e cilësisë e klasifikuar si ekstremisht e mirë (extra  
 fine- XF), jo më pak se 65 për qind e çmimit të publikuar;

 iii. për shkallën e cilësisë e klasifikuar si shumë e mirë (very fine- 
 VF), jo më pak se 50 për qind e çmimit të publikuar;

 iv. për shkallën e cilësisë e klasifikuar si e mirë (fine-F), jo më  
 pak se 40 për qind e çmimit të publikuar;

 v. për shkallën e cilësisë e klasifikuar si përgjithësisht e mirë  
 (very good-VG), jo më pak se 30 për qind e çmimit të publikuar. 

 Ky kriter nuk zbatohet për kartëmonedhat dhe monedhat metalike 
të përmendura në germën b) të pikës 1, të këtij neni.

2. Pavarësisht përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni, në rastet e vlerësimit 
të çmimeve të vlerave numizmatike shumë të rralla që nuk gjenden 
në katalogët ndërkombëtarë, ose në rastet kur vlerësimi i çmimeve 
nga Komisioni nuk pranohet nga asnjë ofrues, Komisioni do të 
përcaktojë çmimin e blerjes së vlerave numizmatike mbi bazën e 
çmimit të tregut.

3. Çmimet e blerjes së vlerave numizmatike duhet të përcaktohen në 
Lek. Në rastet kur ofruesi është i huaj, çmimet e blerjes mund të 
caktohen në monedhë të huaj, duke i bashkangjitur kursin e datës 
në të cilën caktohet çmimi.

KREU III
PROCEDURA PËR BLERJEN E VLERAVE NUMIZMATIKE 

Neni 9
Shpallja e njoftimit dhe ftesat e drejtpërdrejta

1. Komisioni bën shpalljen e njoftimit për blerjen nga ana e Bankës  
së vlerave numizmatike, në të paktën dy nga gazetat kombëtare me 
tirazhin më të madh, në të paktën tre ditë të njëpasnjëshme, si dhe 
në faqen zyrtare të internetit të Bankës.

2. Komisioni ka të drejtë të ftojë drejtpërdrejtë ofrues të ndryshëm, për 
të cilët ka dijeni, që ata të paraqesin vlera numizmatike për shitje.
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Neni 10
Pranimi i vlerave numizmatike

1. Pranimi i vlerave numizmatike bëhet në Sportelin e Arkës 
Numizmatike, nga specialisti i Zyrës së Numizmatikës, anëtar i 
Komisionit të blerjes së vlerave numizmatike.

2. Vlerat numizmatike të ofruara për shitje duhet të shoqërohen me 
pasaportën e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Inventarizimit të 
Pasurive Kulturore dhe çdo dokumentacion tjetër përkatës, ku 
sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi paraqitja e tyre është 
e nevojshme. Vlerat numizmatike të ofruara për shitje shoqërohen 
me foto të vlerës numizmatike, si dhe me një dokument identifikimi 
apo dokument  tjetër të njohur ligjërisht që vërteton identitetin e 
ofruesit.

3. Çdo ofrues që do të paraqitet në sportelin përkatës për të dorëzuar 
vlerat numizmatike do të pajiset me një dokument, sipas Aneksit 
1 të kësaj rregulloreje. Ky dokument vërteton dorëzimin e vlerave 
pranë sportelit të Arkës Numizmatike të Bankës.

Neni 11
Paraqitja e të njëjtës vlerë numizmatike nga dy ose më shumë ofrues

1. Në rast se për të njëjtën vlerë numizmatike dhe në të njëjtën kohë 
paraqiten dy ose më shumë ofrues, Komisioni do të vlerësojë në 
fillim vlerën numizmatike që është në gjendjen fizike më të mirë dhe 
në rast se ofruesi i saj nuk pranon vlerësimin, Komisioni do të vijojë 
me vlerësimin e vlerës numizmatike të radhës.

2. Në rast se vlerat numizmatike të paraqitura në të njëjtën kohë nga 
dy ose më shumë ofrues, janë në të njëjtën gjendje fizike, Komisioni 
do t’ia bëjë të ditur vlerësimin ofruesit që ka paraqitur i pari në 
kohë, vlerën numizmatike dhe nëse ai nuk pranon vlerësimin, 
Komisioni do t’ia bëjë të ditur vlerësimin ofruesit të radhës.

Neni 12
Vlerësimi i vlerave numizmatike

1. Komisioni për vlerësimin e vlerave numizmatike të paraqitura për 
shitje, mblidhet një herë në muaj (të hënën e parë vijuese pas 
Urdhrit për ngritjen e Komisionit). Në rast mosplotësimi të quorumit, 
Komisioni do të mblidhet të hënën vijuese ose me njoftimin e 
Kryetarit.
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2. Komisioni, kryen vlerësimin bazuar në koleksionin numizmatik të 
munguar të miratuar dhe kritereve të përcaktuara në nenin 8 të 
kësaj rregulloreje, si dhe në përfundim të procesit të vlerësimit 
përcakton çmimet e vlerave numizmatike të paraqitura.

3. Në përfundim të procesit të vlerësimit, Komisioni harton 
procesverbalin sipas aneksit 2, të kësaj rregulloreje dhe ia bën të 
ditur këtë vlerësim, si çmim blerjeje, ofruesit të vlerave numizmatike. 

4. Procesverbali sipas pikës 3 më sipër, mbahet në 3 (tre) kopje, nga 
të cilat  një kopje i jepet ofruesit të vlerave numizmatike, një kopje 
mbahet nga Komisioni për të plotësuar praktikën e punës së tij 
dhe një kopje përdoret për ndjekjen e procedurave të mëtejshme 
(miratim, pagesë, hyrje në arkë etj.).

Neni 13
Përfundimi i procedurës së blerjes

1. Në rast se vlerësimi i bërë nga Komisioni pranohet nga ofruesi, 
atëherë ky i fundit konfirmon pranimin e çmimit që i është 
komunikuar paraprakisht nga Komisioni, me nënshkrimin e një 
deklarate dakordësie. Ofertuesit i komunikohet njëkohësisht se me 
nënshkrimin e kësaj deklarate, ai nuk fiton të drejtën për të kërkuar 
kryerjen e pagesës, e cila bëhet e kërkueshme vetëm në bazë të 
pikës 2  të këtij neni.

2. Për ato vlera numizmatike, vlerësimi i të cilave është pranuar dhe 
konfirmuar nga ofruesi, një kopje e procesverbalit i kalon për 
miratim Guvernatorit. Guvernatori miraton me urdhër të veçantë 
vlerësimin (çmimin e blerjes) e bërë nga Komisioni dhe urdhëron 
kryerjen e pagesës. Më pas procedohet me kryerjen e pagesës 
së ofruesit dhe regjistrimin e hyrjes së vlerave numizmatike në 
inventarë.

3. Në rast se vlerësimi (çmimi i blerjes) i bërë nga Komisioni nuk 
pranohet nga ofruesi, atëherë vlerat numizmatike i kthehen atij 
kundrejt një deklarate, e cila konfirmon se ky i fundit mori në 
dorëzim vlerat numizmatike të paraqitura pranë Bankës për shitje 
dhe arsyen e tërheqjes së tyre.

4. Në rast se vlerësimi (çmimi i blerjes) i bërë nga Komisioni nuk 
miratohet nga Guvernatori, atëherë, në urdhrin e këtij të fundit do 
të përcaktohet nëse:

•  Vlerat numizmatike duhet të rivlerësohen edhe një herë nga 
Komisioni, i cili në këtë rast mund të kërkojë të ndryshojë përbërjen 
dhe numrin e tij; 

• Vlerat numizmatike duhet t’i kthehen mbrapsht ofruesit.
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5. Me përfundimin e vlerësimeve të bëra nga Komisioni, vlerat e 
dorëzuara, të cilat nuk përbëjnë objekt blerjeje nga ana e Bankës  
do t’i kthehen ofruesit, kundrejt një deklarate të këtij të fundit, 
me të cilën konfirmon se mori në dorëzim vlerat numizmatike të 
paraqitura për shitje, pranë Bankës së Shqipërisë, të cilat nuk janë 
pranuar për t’u blerë prej saj. 

Neni 14
Procedurat e pagesës

1. Pagesa për vlerat numizmatike të ofruara dhe pranuara nga 
Banka, do të bëhet në numrin e llogarisë së vënë në dispozicion 
nga ofruesi i vlerave numizmatike.

 Nga pagesa që do i bëhet ofruesit, Banka e Shqipërisë do të mbajë 
çdo detyrim fiskal/tatimor sipas ligjit. 

Neni15
Mospranimi i ofruesve

1. Në rast se pas vlerësimit të bërë nga Komisioni, për çdo vlerë 
numizmatike, asnjëri prej ofruesve nuk pranon vlerësimin, Komisioni 
do të ribëjë vlerësimin e vlerave numizmatike, duke marrë për bazë 
këtë radhë çmimin e tregut dhe do të rikontaktojë me ofruesit e 
paraqitur.

2. Në rast se përsëri asnjë ofrues nuk pranon vlerësimin e Komisionit, 
atëherë ky i fundit ribën shpalljen e njoftimit dhe ridërgon ftesat.

3. Komisioni raporton tek Guvernatori, i cili mund të vendosë për 
shpërndarjen e tij.

Neni 16
Mosparaqitja e ofruesve

1. Në rast se pas shpalljes së njoftimit dhe/ose ftesave, sipas kësaj 
rregulloreje, nuk paraqitet asnjë ofrues, Komisioni ribën shpalljen 
e njoftimit dhe ridërgon ftesat. 

2. Komisioni raporton tek Guvernatori, i cili mund të vendos për 
shpërndarjen e tij.
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Neni 17
Anulimi i procedurës dhe/ose përsëritja e saj

Guvernatori mund të vendosë për anulimin e procedurës së blerjes 
dhe/ose përsëritjen e saj, deri para miratimit të vlerësimit të bërë nga 
Komisioni, sipas pikës 2 të nenit 13 të kësaj rregulloreje, për shkak të 
të metave/parregullsive të konstatuara.

Neni 18
Ankimi i ofruesve

1. Çdo ofrues është i lirë të ankohet për veprime ose mosveprime që 
konsiderohen prej tij shkelje e dispozitave të kësaj rregulloreje.

2. Ankimi i paraqitet me shkrim Guvernatorit të Bankës, brenda 10 
ditëve nga data e marrjes në dijeni për rrethanat që janë objekt 
ankimi.

3. Ankimi nuk lejohet dhe nuk do të merret parasysh pas:
• Miratimit të vlerësimit nga Guvernatori, sipas pikës 2 të nenit 13 të 

kësaj rregulloreje;
• Përfundimit të procedurës së blerjes.

4. Me paraqitjen e një ankimi, procedura pezullohet deri në vendimin 
e Guvernatorit.

5. Guvernatori shqyrton ankimin dhe vendos brenda 3 javëve nga 
paraqitja e tij, për pranimin ose jo të ankimit dhe arsyet përkatëse. 
Në rast se vendoset pranimi i ankimit, Guvernatori përcakton 
masat korrigjuese që duhen ndërmarrë, si: rivlerësimi i vlerave 
numizmatike, kthimi i vlerave numizmatike tek ofruesi, ndryshimi i 
përbërjes ose numrit të Komisionit, kryerja e pagesës, shpërndarja 
e Komisionit, anulimi i procedurës së blerjes etj.

6. Vendimi i Guvernatorit është përfundimtar dhe i paankimueshëm.

KREU IV
REGJISTRIMI I HYRJES SË VLERAVE NUMIZMATIKE TË BLERA

Neni 19
Vlerat numizmatike që do të kalojnë në fondin e Muzeut të Bankës 

Me vlerat numizmatike të blera, fillimisht, do të plotësohen vlerat 
numizmatike të munguara në fondin numizmatik të Muzeut të Bankës, 
deri në 2 (dy) copë për secilën prerje. Për regjistrimin e hyrjes së këtyre 
vlerave në inventarin e Muzeut kryhet veprimi si vijon:
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 Debi : Llogaria për fondin numizmatik të Muzeut;
 Kredi: Llogaria e pastrimit për veprimet e Numizmatikës.

Neni 20
Vlerat numizmatike që do të kalojnë

në fondin e paprekur të Bankës 

Vlerat numizmatike të blera, pas plotësimit të fondit numizmatik të 
Muzeut, do të kalojnë në fondin numizmatik të paprekur (rezervë) të 
Bankës.

Për regjistrimin e hyrjes së këtyre vlerave në inventarin e fondit 
numizmatik të paprekur kryhet veprimi si vijon:

 Debi : Llogaria Arka Stok Numizmatike Fond i Paprekur;
 Kredi: Llogaria e pastrimit për veprimet e Numizmatikës.

Neni 21
Të fundit

Blerja e vlerave numizmatike në Bankë kryhet në bazë të dispozitave të 
kësaj rregulloreje dhe jo sipas rregullave dhe procedurave të prokurimit 
të Bankës. Këto të fundit mund të gjejnë zbatim nëse nuk janë në 
kundërshtim me parashikimet e kësaj rregulloreje dhe përsa janë në 
përputhje me qëllimin dhe objektin e saj.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

ARDIAN FULLANI
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ANEKSI 1

DOKUMENTI I PRANIMIT TË VLERAVE NË SPORTELIN E ARKËS 
NUMIZMATIKE 

BANKA E SHQIPËRISË
 xxxxxxxxxxxxxxxxx
Arka Numizmatike                                                Datë : ___ /___/ 20__

DOKUMENT PRANIMI PËR VLERAT NUMIZMATIKE, PËR VLERËSIM

Në mbështetje të Rregullores “Për blerjen e kartëmonedhave dhe 
monedhave numizmatike në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. _____ datë. ___/___/2014, unë i/ 
nënshkruari:

Emri ____________Atësia_____________ Mbiemri,___________ me 
Dokument Identifikimi ________________ _________________, banues 
në ____________, numër telefoni _______________________ (në 
cilësinë e administratorit/ përfaqësuesit të subjektit ________________)1  
jam dakord të dorëzoj pranë Bankës së Shqipërisë, vlerat numizmatike 
për vlerësim si më poshtë, dhe nëse jam dakord me vlerësimin e Bankës 
së Shqipërisë t’i japë këto vlera për shitje.

Bashkëlidhur:
• Pasaporta e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Pasurive;
• Foto e vlerës numizmatike;
• Dokument identifikimi/dokument që vërteton identitetin e ofruesit.

Nr. Emërtimi i plotë i vlerës numizmatike
Sasia  

(në copë)
Vlera

(në lekë)

xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Për të marrë përgjigje do të paraqiteni më dt. ___/ __/ ____

Për Bankën e Shqipërisë    
      Marrës në dorëzim                                                Dorëzuesi
  (___________________)                                                     (______________)
        (data dt/m/v/   

 1 Në rastin e subjekteve juridike.
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ANEKS 2

PROCESVERBALI TIP PËR VLERËSIMIN E VLERAVE NUMIZMATIKE

BANKA E SHQIPËRISË
 xxxxxxxxxxxxxxxxx
KOMISIONI I VLERËSIMIT                                     Datë : ___ /___/ 20__

PROCESVERBAL PËR VLERËSIMIN E VLERËS/AVE NUMIZMATIKE 
OFRUAR PËR SHITJE NGA 
_______________________

Në mbështetje të Rregullores “Për blerjen e kartëmonedhave dhe 
monedhave numizmatike në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. _____ datë ___/___/2014, 
komisioni i vlerësimit bëri vlerësimin e vlerës/ave të dorëzuara në 
Bankën e Shqipërisë nga z/zj _______________, në datë __________ .

Vlerësimi për secilën vlerë numizmatike të paraqitur, jepet në tabelën 
në vijim: 

Nr. Emërtimi i 
plotë i vlerës 
numizmatike

Sasia  
(në copë)

Vlerësimi
sipas 

katalogut
për 1 copë

Vlerësimi
sipas tregut
për 1 copë

Vlerësimi 
komisioni
(në lekë)

për 1 copë

Vlerësimi gjithsej, 
për gjithë sasinë

xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Vlerë/a numizmatike të pavlerësuara nga komisioni, të cilat i kthehen 
klientit. 

Nr. Emërtimi i plotë i vlerës 
numizmatike

Sasia  
(në copë)

xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Shënime të tjera nga anëtarët e komisionit.
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________
      

   Komisioni                                                                   
(_______________)            (_______________)      (______________)           

(_______________)            (_______________)      (______________)                                                                                       
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
NR. 21, DATË 27.2.2014

PËR 
MIRATIMIN E “RAPORTIT VJETOR TË BANKËS SË SHQIPËRISË 

PËR VITIN 2013”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “l”, dhe të nenit 69, pikat 
1 dhe 2 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Politikës Monetare, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë “Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2013”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin dhe për dërgimin 
e këtij raporti në Kuvendin e Shqipërisë, në Këshillin e Ministrave 
dhe në institucionet e tjera përkatëse.

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. 22, DATË 27.2.2014

PËR 
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN

“PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË KREDISË NGA BANKAT DHE 
DEGËT E BANKAVE TË HUAJA” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të neneve 57, 58, 61 dhe 68 të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin nr. 62, datë 
14.09.2011, dhe ndryshuar me vendimin nr. 27, datë 27.03.2013 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet 
e mëposhtme:

a) Në nenin 11, paragrafi 1, togfjalëshi “të paktën një herë në 3 (tre) 
muaj” bëhet “çdo muaj”;

b) Përmbajtja e nenit 11, paragrafi 2, shkronja “e”, pika “i” ndryshon 
si më poshtë vijon:

   “i. gjendja financiare e kredimarrësit vlerësohet qartë se 
nuk siguron përmbushjen e plotë të kushteve të shlyerjes së 
kryegjësë dhe të interesit; ose vlerësohet se mungon i gjithë 
dokumentacioni i nevojshëm për përcaktimin e gjendjes 
financiare; ose kredimarrësi është në paaftësi paguese/
ka falimentuar, është përfshirë në proces likuidimi; ose 
kredimarrësi ka vdekur dhe askush nuk mund të paguajë 
kredinë; ose banka ka depozituar te përmbaruesi gjyqësor 
kërkesën për fillimin e procesit të ekzekutimit të detyrueshëm 
të kolateralit, në rast se kredia është e siguruar me kolateral; 
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ose gjykata ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit, në rast se kredia 
nuk është e siguruar me kolateral.

  Përjashtim nga kushti i fundit i kësaj pike bëjnë ato  kredi, të 
cilat i janë nënshtruar procesit të ristrukturimit dhe plotësojnë 
kushtet e nenit 13, paragrafit 2, shkronja “a” dhe “b” të kësaj 
rregulloreje.”;

c) Përmbajtja e nenit 11, paragrafi 3, shkronja “e”, pika “i” ndryshon 
si më poshtë vijon:

“i. gjendja financiare e kredimarrësit vlerësohet qartë se nuk 
siguron përmbushjen e plotë të kushteve të shlyerjes së 
kryegjësë dhe të interesit; ose vlerësohet se mungon i gjithë 
dokumentacioni i nevojshëm për përcaktimin e gjendjes 
financiare; ose kredimarrësi është në paaftësi paguese/
ka falimentuar, është përfshirë në proces likuidimi; ose 
kredimarrësi ka vdekur dhe askush nuk mund të paguajë 
kredinë; ose banka ka depozituar te përmbaruesi gjyqësor 
kërkesën për fillimin e procesit të ekzekutimit të detyrueshëm 
të kolateralit, në rast se kredia është e siguruar me kolateral; 
ose gjykata ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit, në rast se kredia 
nuk është e siguruar me kolateral.

  Përjashtim nga kushti i fundit i kësaj pike bëjnë ato kredi, të 
cilat i janë nënshtruar procesit të ristrukturimit dhe plotësojnë 
kushtet e nenit 13, paragrafit 2, shkronjat “a” dhe “b” të kësaj 
rregulloreje.”; 

d) Përmbajtja e nenit 17 ndryshon si më poshtë vijon:
i. Paragrafi 2 rinumërohet dhe bëhet paragrafi 3;,
ii.Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2 dhe 3, me përmbajtjen 

si vijon:
 “2. Në çdo rast banka fshin kreditë, jo më vonë se tre vite 

pas klasifikimit të tyre në klasën “të humbura”. Gjatë kësaj 
periudhe, banka merr masat e nevojshme për  plotësimin e  
kushteve të përcaktuara në legjislacionin tatimor për fshirjen 
e kredive. 

 3. Përjashtim nga kërkesa e paragrafit 2 të këtij neni bëjnë: 
  a) kreditë, për të cilat në vendimmarrjen e vetë bankës 

dhe vetëm pas miratimit të Bankës së Shqipërisë, argumentohet 
se mbështetur në analizën gjendjes financiare të kredimarrësit 
dhe në cilësinë e kolateralit, vërtetohet mundësia efektive e 
shlyerjes/ripagimit të saj; dhe

  b) kreditë në proces ristrukturimi, për të cilat në çdo 
rast,përjashtimi nga kërkesat e këtij neni, nuk mund të tejkalojë 
një periudhë 6 mujore që nga dita që kredia ka plotësuar 
kushtet për t’u fshirë.
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2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi në datën 1 janar 2015. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ARDIAN FULLANI
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 16, NUMËR 1,
JANAR 2014

1. Urdhër Nr. Prot. 43, datë 09.01.2014 “Për miratimin e 
metodologjisë “Për raportimin e instrumenteve të pagesave””

2. Urdhër Nr. Prot. 202, datë 04.10.2013 “Për miratimin e licencës 
për subjektin sh.a si operator skeme kombëtare pagesash me 
kartë”

3. Licencë Nr. 1, datë 04.10.2013 “Operator skeme kombëtare 
pagesash me kartë”

4. Vendim Nr. 3, datë 29.01.2014 “Për mbajtjen e pandryshuar të 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes”

5.  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)””

6.  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””

7. Vendim Nr. 6, datë 29.01.2014 “Për miratimin e rregullores 
“Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Stabilitetit 
Financiar dhe të Statistikave””

8. Vendim Nr. 7, datë 29.01.2014 ”Për disa ndryshime në 
rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
Administrimit””
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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.


