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1. Licencë nr. 42, datë 22.11.2017 “Për të vepruar si institucion financiar i 
mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 2, datë 10.1.2018 “Për rishtypjen e monedhave 
metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 10 Lekë”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 10.1.2018 “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 8, datë 7.2.2018 “Për mbajtjen  e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe 
të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën 
e Shqipërisë”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 7.2.2018 “Për miratimin e Politikës “Për 
zgjerimin e përdorimit të monedhës kombëtare në veprimtarinë e bankave dhe 
të institucioneve financiare jobankare që rregullohen e mbikëqyren nga Banka 
e Shqipërisë””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 7.2.2018 “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 7.2.2018 “Për disa ndryshime në 
vendimin nr. 39, datë 25.06.2014 “Për miratimin e normës së interesit për 
remunerimin e rezervës së detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare, të 
ndryshuar”” 

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 7.2.2018 “Për miratimin e përdorimit 
nga bankat të rezervës së detyruar në lekë”

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 7.2.2018 “Për miratimin e normës së 
rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 7.2.2018 “Për një ndryshim në 
rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit””

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 7.2.2018 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare””

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 7.2.2018 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për instrumentet e pagesave elektronike””
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

                       

L I C E N C Ë
Nr. 42, datë 22.11.2017

PËR TË VEPRUAR SI INSTITUCION FINANCIAR I MIKROKREDISË
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të rregullores 
“për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”, miratuar me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013 të këshillit 
Mbikëqyrës, e ndryshuar; Banka e Shqipërisë i jep shoqërisë “kREDO 
FINANCë” sh.p.k. licencën për të ushtruar veprimtari financiare si:

•	 institucion	financiar	i	mikrokredisë.

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

                  
GENT SEJKO 

       
GUVERNATOR 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 2, datë 10.1.2018

PËR
RISHTYPJEN E MONEDHAVE METALIKE SHQIPTARE ME KURS 

LIGJOR, ME PRERJE 10 LEKË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33, pikat 2 dhe 3, nenit 36, nenit 
39, pika 2, dhe nenit 43, shkronja “d”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 16 
të rregullores “për shtypjen, rishtypjen, hedhjen dhe tërheqjen nga 
qarkullimi të kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare me 
kurs ligjor”, miratuar me vendimin nr. 133, datë 07.12.2016, 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 monedhave metalike shqiptare, me kurs 
ligjor, me prerje 10 Lekë, në përputhje me përcaktimet e Aneksit 1, 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Viti i shtypjes, i paraqitur në trupin e monedhave metalike, të jetë viti 
2018.

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

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 6, datë 10.1.2018

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN 

“PËR NXJERRJEN E VLERAVE MATERIALE JASHTË PËRDORIMIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “f” dhe “g”, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
nenit 10, pika 5, të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me vendim 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 02.12.2015; me propozim të 
Departamentit të Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 117, datë 
09.11.2016, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 9, shtohet pika 9.6 me përmbajtje si vijon:

 “DSPKF-ja mban në një regjistër ekstra kontabël listën e aktiveve 
të propozuara për t’u asgjësuar ose dhuruar, deri në asgjësimin 
ose dhurimin e tyre, listë e cila i vihet në dispozicion komisionit të 
inventarizimit për verifikim, kur në intervalin kohor midis momentit të 
nxjerrjes jashtë përdorimit dhe momentit të asgjësimit ka një proces 
inventarizimi të AQT-ve.”;

b) Në nenin 9, shtohet pika 9.7 me përmbajtje si vijon:

 “Aktivet e miratuara për nxjerrje jashtë përdorimi nuk ripërdoren më 
në aktivitetin e Bankës dhe, si rregull, depozitohen në Magazinën 
Rikupero.”;

c) Në nenin 10, pika 10.4 ndryshon me përmbajtje si vijon:
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 “Komisioni harton procesverbalin përkatës, në të cilin përshkruhen 
procedurat e ndjekura dhe rezultatet e punës së tij, në 3 (tre) kopje 
(Aneks nr. 5), nga të cilat një kopje i kalon DA-së, e cila e arkivon së 
bashku me dokumentet e tjera, një kopje  i kalon DSPKF-së, e cila bën 
verifikimet përkatëse me listën e aktiveve sipas nenit 9, pika 9.6, dhe 
kopja e tretë mbahet nga Komisioni. Procesverbalet shoqërohen edhe 
me një relacion që nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit për 
tërësinë e punës dhe problemet e mundshme.” 

2. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

3. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative në Bankën e Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Buletin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 8, datë 7.2.2018

PËR
MBAJTJEN  E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES 
DHE TË NORMAVE TË INTERESIT TË DEPOzITËS NJËDITORE DHE TË 

KREDISË NJËDITORE NË BANKËN E SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.25 për qind, normën e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (REpO dhe 
REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.25 për qind, normën e interesit 
që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për depozitën 
njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 2.25 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve për 
publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të internetit 
dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
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ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 9, datë 7.2.2018

PËR
MIRATIMIN E POLITIKËS “PËR zGJERIMIN E PËRDORIMIT TË 

MONEDHËS KOMBËTARE NË VEPRIMTARINË E BANKAVE DHE TË 
INSTITUCIONEVE FINANCIARE JOBANKARE QË RREGULLOHEN E 

MBIKËQYREN NGA BANKA E SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pikave 2, 3, 4, shkronjat “c” e “dh”, 
dhe 5, të nenit 43, shkronja “g” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozim të Departamentit 
të Stabilitetit Financiar, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë politikën “për zgjerimin e përdorimit të monedhës 
kombëtare në veprimtarinë e bankave dhe të institucioneve financiare 
jobankare që rregullohen e mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe strukturat e tjera të 
Bankës së Shqipërisë me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohen kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
përkatësisht me publikimin e këtij dokumenti në faqen e internetit dhe 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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I. PËRCAKTIME

Në këtë dokument, sa herë që përdoren, termat e mëposhtëm kanë këto 
kuptime:

a) ‘MFE’ – është Ministria e Financave dhe Ekonomisë;
b) ‘AMF’ – është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;
c) ‘ASD’- është Agjencia e Sigurimit të Depozitave;
ç) ‘autoritetet’ – janë MFE, AMF, ASD dhe çdo institucion tjetër i 

shtetit shqiptar me të cilët Banka e Shqipërisë bashkëpunon për 
realizimin e kësaj politike;

d) ‘subjektet’ – janë institucionet financiare që rregullohen e mbikëqyren 
nga Banka e Shqipërisë;

dh) ‘palë e interesuar’ – janë autoritetet, subjektet dhe çdo person tjetër 
juridik që mund të ndikohet nga veprimet e ndërmarra në kuadër të 
kësaj politike; 

e) ‘ligji organik’ – është ligji nr.8269, datë 23.12.1997 “për Bankën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar;

ë) ‘ligji për bankat’ – është ligji nr.9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

f) ‘ligji i shkk-ve’ – është ligji nr.52/2016, datë 19.05.2016 “për 
shoqëritë e kursim-kreditit”;

g) ‘ligji i sistemit të pagesave’ – është ligji nr.133/2013, datë 
29.04.2013 “për sistemin e pagesave”, i ndryshuar;

gj) ‘ligji për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka’ – është ligji nr. 
133/2016, datë 23.12.2016 “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar;

h) ‘ligji për AMF’ – është ligji nr.9762, datë 03.07.2006 “për 
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar;

i) ‘memorandumi i mirëkuptimit” – është Memorandumi i Mirëkuptimit 
i nënshkruar në datën 10.03.2014 nga MFE, Banka e Shqipërisë, 
AMF dhe ASD “për bashkëpunimin në drejtim të parandalimit dhe 
të administrimit të situatave të jashtëzakonshme në veprimtarinë e 
sistemit financiar në Republikën e Shqipërisë”, i publikuar1; 

j) ‘GKSF’ – është Grupi këshillimor i Stabilitetit Financiar që 
funksionon sipas nenit 30 të ligjit për AMF-në dhe Memorandumit 
të Mirëkuptimit; 

k) ‘ligji për sigurimin e depozitave’ – është ligji nr.53/2014, datë 
22.05.2014 “për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar; 

l) ‘strategjia makroprudenciale’ – është Strategjia e politikës 
Makroprudenciale, e miratuar nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë me vendimin nr.38, datë 02.08.2017, e publikuar2;

ll) ‘memorandumi i bashkëpunimit’ – është memorandumi i nënshkruar në 

1  Publikuar në adresën e internetit: https://www.bankofalbania.org/web/pub/mou_
dt_10_03_2014_6521_1.pdf 
2  Publikuar në adresën e internetit: https://www.bankofalbania.org/web/Stabiliteti_
Financiar_3448_1.php 
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datën 18.04.2017 nga MFE-ja, Banka e Shqipërisë dhe AMF -ja “për 
fuqizimin e përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin financiar 
dhe në ekonominë shqiptare”, i publikuar3;

m) ‘politikë’ – është ky dokument, aty ku nuk përcaktohet ndryshe;
n) ‘zgjerimi i përdorimit të monedhës kombëtare’ – është rritja e peshës 

që zë monedha kombëtare në treguesit financiarë të subjekteve.

II. TË PËRGJITHSHME

Banka e Shqipërisë, në kuadër të kontributit që jep:

a) si autoritet monetar, sipas ligjit organik,
b) si autoritet mbikëqyrës dhe rregullativ i veprimtarisë së sektorit bankar 

dhe i veprimtarisë së disa institucioneve financiare jobankare, sipas 
ligjit organik, ligjit për bankat dhe ligjit të shkk-ve,

c) si autoritet mbikëqyrës dhe rregullativ i sistemeve të pagesave, 
sipas ligjit organik dhe ligjit për sistemin e pagesave,

d) si autoritet i ndërhyrjes së jashtëzakonshme në banka dhe në 
forcimin e kuadrit të administrimit të krizave në sistemin financiar, 
sipas ligjit për bankat, ligjit për ndërhyrjen e jashtëzakonshnme në 
banka, ligjit për sigurimin e depozitave,

e) në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe administrimin e rrezikut sistemik, 
sipas ligjit organik, ligjit për bankat, strategjisë makroprudenciale 
dhe Memorandumit të Mirëkuptimit;

duke njohur përparësitë që ofron zgjerimi i përdorimit të monedhës 
kombëtare në sistemin financiar në drejtim të:

i) përmirësimit të efektivitetit të politikës monetare dhe të politikave 
mikro- e makro-prudenciale, 

ii) uljes së rreziqeve për stabilitetin financiar, 
iii) përfitimeve të tjera ekonomike dhe financiare, në drejtim të 

qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike dhe përmirësimit të rezistencës 
së subjekteve ekonomike ndaj periudhave të stresit;

dhe duke vlerësuar që:

- nivelet e përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin financiar 
janë pasqyrë e shkallës së përdorimit të saj në të gjithë ekonominë,

- procesi i zgjerimit të përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin 
financiar bëhet më efektiv nëse mbështetet në bashkëpunimin me 
palët e interesuara,

- zgjerimi i përdorimit të monedhës kombëtare është një proces që 
kërkon kohë, angazhim të vazhdueshëm dhe objektiva realistë;

3  Publikuar në adresën e internetit: https://www.bankofalbania.org/web/pub/memorandumi_
gksf_9384_1.pdf 
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shpreh parimisht mbështetjen dhe angazhimin e saj në këtë proces, 
nëpërmjet miratimit të kësaj politike.

III. FAKTORËT PËRCAKTUES 

procesi i zgjerimit të përdorimit të monedhës kombëtare tek subjektet, 
pra edhe efektiviteti i kësaj politike, është i përcaktuar nga aftësia e 
autoriteteve për të siguruar:

a) qëndrueshmërinë e kuadrit të përgjithshëm makroekonomik dhe 
të stabilitetit financiar, si kusht themelor për të mbrojtur besimin e 
publikut në monedhën kombëtare; 

b) ruajtjen e regjimit të shënjestrimit të inflacionit dhe të regjimit të 
kursit të lirë të këmbimit, si faktorë të rëndësishëm për të krijuar 
stimuj të drejtë tek publiku, që forcojnë ndërgjegjësimin e tij ndaj 
rreziqeve financiare; 

c) zhvillimin e tregut financiar, në drejtim të zgjerimit të llojeve të 
instrumenteve financiare në monedhë kombëtare dhe të përmirësimit 
të karakteristikave të tregtimit të tyre; 

d) bashkëpunimin dhe harmonizimin e veprimeve, që gradualisht 
por në mënyrë të vazhdueshme, të rritet përdorimi i monedhës 
kombëtare në të gjithë sistemin financiar dhe në ekonominë reale.  

IV. QËLLIMI I DOKUMENTIT TË POLITIKËS

ky dokument ka si qëllim të përkufizojë në mënyrë të përmbledhur 
mënyrat me të cilat Banka e Shqipërisë do të kontribuojë në zgjerimin 
e përdorimit të monedhës kombëtare dhe do të vlerësojë efektivitetin e 
këtij kontributi.

V. OBJEKTIVI I POLITIKËS

Banka e Shqipërisë, nëpërmjet zbatimit të kësaj politike synon që, 
përmes qëndrimeve dhe veprimeve të saj, të kontribuojë në krijimin e 
kushteve që nxisin zgjerimin e përdorimit të monedhës kombëtare (dhe 
uljen e peshës së përdorimit të valutave) në veprimtarinë e subjekteve. 

VI. FUSHA E zBATIMIT TË POLITIKËS

1.  kjo politikë do të zbatohet mbi subjektet, duke përfshirë bankat dhe 
institucionet financiare jobankare.

2.  Në kuadër të zbatimit me efektivitet të kësaj politike, Banka e 
Shqipërisë do të bashkëpunojë me subjektet dhe palët e interesuara. 
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VII. PËRPARËSIA NË zBATIMIN E POLITIKËS

1. Në zbatimin e politikës, Banka e Shqipërisë do të përdorë parimin 
e përparësisë, i cili mundëson arritjen e objektivit të politikës në 
mënyrë më eficiente. 

2. Në zbatimin e politikës, Banka e Shqipërisë do t’i japë përparësi:

a) sektorit bankar, për shkak të rolit që luan në transmetimin e politikës 
monetare dhe rëndësisë që ka për stabilitetin financiar;

b) drejtimeve të caktuara të veprimtarisë bankare, ku bankat dhe 
klientët e tyre përballen me një rrezik më të lartë nga ekspozimet 
financiare që çojnë në mospërputhje sipas monedhave.

3. Banka e Shqipërisë do të synojë të monitorojë edhe zhvillimet e 
tjera në tregjet financiare dhe në ekonominë reale, me qëllim që:

a) të vlerësojë ndikimin e mundshëm të tyre në objektivin e kësaj 
politike;

b) të identifikojë nevojën dhe mënyrën e reagimit;
c) të komunikojë me autoritetet për qëndrimin e mundshëm në rast 

nevoje.

VIII. INSTRUMENTET E zBATIMIT TË POLITIKËS

1. për zbatimin e kësaj politike, Banka e Shqipërisë do të përdorë:

a) komunikimin me subjektet dhe palët e interesuara, operacionet 
monetare, masat mbikëqyrëse, propozimet për ndryshime ligjore 
dhe përmirësimet e tjera rregullative, si edhe të gjitha instrumentet 
e tjera që i mundëson kuadri ligjor e rregullativ në drejtim të 
zbatimit të politikës monetare, të rregullimit dhe të mbikëqyrjes së 
bankave dhe të institucioneve financiare jobankare, të zhvillimit 
dhe të mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave, si edhe të ushtrimit të 
politikës makroprudenciale;

b) bashkëpunimin me autoritetet, veçanërisht për të përmbushur 
angazhimet e marra në strategjinë që përcakton Memorandumi i 
Bashkëpunimit; 

c) komunikimin dhe edukimin publik, për të theksuar rëndësinë e 
zgjerimit të përdorimit të monedhës kombëtare në zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik të vendit.

2. për instrumentet që mund të përdorë në kuadër të kësaj politike, 
Banka e Shqipërisë do të veprojë mbi bazën e një analize që 
krahason kostot dhe përfitimet, mbështetur në një këndvështrim 
afatgjatë në përputhje me objektivin e kësaj politike, dhe në 
harmoni me objektivat ligjorë të veprimtarisë së institucionit.

 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 1

Shkurt 2017

vëllimi 20
numër 1
Shkurt 2017

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

3. përdorimi i çdo instrumenti:
a) më vete ose i kombinuar me të tjerë, do të reflektojë pritshmëritë për 

efektivitetin e tij dhe shkallën e zhvillimit të sistemit financiar;
b) në varësi të natyrës së tij, do të realizohet në përputhje me procedurat 

përkatëse të Bankës së Shqipërisë për konsultimin paraprak dhe 
miratimin e vendimeve.

IX. MËNYRA DHE STRUKTURAT E VLERËSIMIT TË EFEKTIVITETIT TË 
POLITIKËS

1. për të vlerësuar efektivitetin e kësaj politike, Banka e Shqipërisë:
a) do të përcaktojë treguesit që do të monitorohen dhe do të 

raportojë në mënyrë të rregullt rreth tyre, në mënyrë të ngjashme 
me parashikimet në Memorandumin e Bashkëpunimit;

b) do të shqyrtojë rregullisht ecurinë e treguesve të pikës (a) dhe 
faktorë të tjerë plotësues, dhe mbi bazën e analizës do të vlerësojë 
përshtatshmërinë e veprimeve të ndërmarra apo nevojën për 
veprime të tjera plotësuese; 

2. Në Bankën e Shqipërisë, strukturat përgjegjëse për procesin e 
vlerësimit të efektivitetit të politikës, do të jenë:

a) Departamenti i Stabilitetit Financiar, për pikën 1(a);
b) komiteti këshillimor i Stabilitetit Financiar dhe/ose komiteti 

këshillimor i politikës Monetare, për pikën 1(b);
c) struktura të tjera të institucionit, të cilave do t’iu kërkohet të 

kontribuojnë në proces. 

X. PUBLIKIMI I POLITIKËS

kjo politikë publikohet në faqen e internetit dhe në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 10, datë 7.2.2018

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN 

“MBI MINIMUMIN E REzERVËS SË DETYRUAR MBAJTUR 
NË BANKËN E SHQIPËRISË NGA BANKAT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 19 dhe nenit 43, shkronjat “a” dhe 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; si dhe bazuar në propozimin e Departamentit të Operacioneve 
Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat”, miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, i ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 4, shkronja “h” ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:
 
 “Remunerimi i rezervës së detyruar” – është shuma e interesit që 

paguhet nga Banka e Shqipërisë për bankat, për rezervën e 
detyruar të mbajtur nga këto të fundit në Bankën e Shqipërisë.

b) Në nenin 4, pas shkronjës “k” shtohet shkronja “l” sipas përmbajtjes 
së mëposhtme:

 “Ndërmjetës të tjerë financiarë e ndihmës financiarë” – përfshin 
të gjitha institucionet e tjera që kryejnë ndërmjetësim financiar 
apo lehtësojnë ndërmjetësimin financiar (përjashtuar kompanitë e 
sigurimit dhe fondet e pensionit) të tilla si, institucionet e kreditit, 
institucionet që ofrojnë qiranë financiare (leasing), institucionet e 
financimit të transaksioneve tregtare, institucionet e mikrokredisë, 
faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave dhe transferimit të parave, 
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unionet e shoqërive të kursim-kreditit, shoqëritë administruese të 
fondeve të investimit dhe të fondeve të pensionit vullnetar, zyrat e 
këmbimit valutor etj.

c) Në nenin 6, pika 1 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:
 
 “Baza e rezervës përfshin detyrimet nga pranimi i fondeve nga 

bankat, në formë depozitash dhe instrumentesh borxhi të emetuara 
prej vetë bankave, të pasqyruara në bilancin kontabël të tyre, në 
lekë dhe në valutë. Këto detyrime, ndër të tjera, përfshijnë:

 
 a) detyrimet ndaj shoqërive të kursim-kreditit;
 b) detyrimet ndaj fondeve të investimit;
 c) detyrimet ndaj fondeve të pensionit vullnetar;
 d) detyrimet ndaj shoqërive të sigurimit;
 e) detyrimet ndaj ndërmjetësve të tjerë financiarë e ndihmësve  

 financiarë.” 

d) Në nenin 7, në pikën 1, pas shkronjës “c” shtohet shkronja “d” 
sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “d) instrumentet e borxhit të emetuara nga banka me afat maturimi 
fillestar mbi 2 vjet.”

 
e) Në nenin 9, pika 3 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:
 
 “Bankat dorëzojnë në Bankën e Shqipërisë pasqyrën(at) e llogaritjes 

së rezervës së detyruar në lekë dhe në valutë sipas anekseve nr. 
1 dhe nr. 2 bashkëlidhur kësaj rregulloreje, brenda datës 10 të 
muajit në të cilin fillon periudha e mbajtjes së rezervës së detyruar.” 

f) Në nenin 10, pika 1 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme: 

 “Bankat mbajnë rezervën e detyruar në llogaritë e tyre rezervë në 
lekë dhe në valutë (në euro dhe në dollarë amerikanë) në Bankën 
e Shqipërisë, sipas përcaktimit në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë.”

g) Në nenin 12/1, pika 2 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “Teprica e llogarisë rezervë në euro është diferenca e gjendjes 
në llogarinë rezervë me rezervën e detyruar të mbajtur në euro, e 
llogaritur çdo ditë.”

h) Në nenin 12/1, pika 2/a ndryshon sipas përmbajtjes së 
mëposhtme:

 “Teprica e llogarisë rezervë në dollarë amerikanë është diferenca 
e gjendjes në llogarinë rezervë me rezervën e detyruar të mbajtur 
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në dollarë amerikanë, e llogaritur çdo ditë, por jo më e vogël se 
niveli minimal i tepricës.”

i) Në nenin 15, pika 1 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “Departamenti i Operacioneve Monetare verifikon saktësinë e 
raportimit të rezervës së detyruar në përputhje me të dhënat e 
raportuara në SRU nëpërmjet sistemit ERRS, dhe/ose nëpërmjet 
inspektimeve në vend të bankës, të kryera nga Departamenti i 
Mbikëqyrjes.” 

j) Në nenin 15, pika 2, shkronja “b” shfuqizohet.

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Operacioneve 
Monetare dhe Departamenti i Mbikëqyrjes. 

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në faqen e 
internetit të Bankës së Shqipërisë, dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin në Buletinin Zyrtar.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet neni 1, shkronja 
“b” e vendimit të këshillit Mbikëqyrës 38, datë 25.06.2014 “për 
miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e 
rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

ky vendim hyn në fuqi më 24 shkurt 2018.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 11, datë 7.2.2018

PËR
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 39, DATË 25.06.2014 

PËR “MIRATIMIN E NORMËS SË INTERESIT PËR REMUNERIMIN 
E REzERVËS SË DETYRUAR DHE TË TEPRICAVE TË SUBJEKTEVE 

BANKARE, TË NDRYSHUAR” 
 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, pika 4 të rregullores “Mbi minimumin 
e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, 
i ndryshuar; me propozim të Departamentit të Operacioneve Monetare, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 

VENDOSI:

1. pika 1 e vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 25.06.2014 
“për miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës 
së detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare”, i ndryshuar, 
ndryshon si më poshtë:

 “1. Norma e interesit e remunerimit për rezervën e detyruar në lekë 
të jetë 100 (njëqind) për qind e normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes, të miratuar nga Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në ditën e fundit të periudhës 
bazë.”

2. pika 2 e vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 25.06.2014 
“për miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës 
së detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare”, i ndryshuar, 
ndryshon si më poshtë:

“2.1 Për periudhat bazë të rezervës së detyruar nga qershori 
2018 deri në qershor 2019, norma e interesit e remunerimit 
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të rezervës së detyruar në USD, mbajtur përkatësisht në USD 
dhe në Lek, sipas vendimit nr.13, datë 07.02.2018 “Për 
miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në Bankën 
e Shqipërisë nga bankat”, të jetë 0 (zero) për qind.

2.2 Duke filluar nga periudha bazë e rezervës së detyruar, korrik 
2019, norma e interesit e remunerimit të rezervës së detyruar 
në USD, sipas vendimit nr. 13, datë 07.02.2018 “Për 
miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në Bankën 
e Shqipërisë nga bankat”, të jetë 0 (zero) për qind.”

3. pika 3 e vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 25.06.2014 
“për miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës 
së detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare”, i ndryshuar, 
ndryshon si më poshtë:

“3.1 Për periudhat bazë të rezervës së detyruar nga qershori 
2018 deri në qershor 2019, norma e interesit e remunerimit 
të rezervës së detyruar në Euro mbajtur në Euro, sipas vendimit 
nr.13, datë 07.02.2018 “Për miratimin e normës së rezervës 
së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, 
të jetë e barabartë me normën e depozitës të përcaktuar 
nga Banka Qendrore Evropiane (BQE). Norma e interesit e 
remunerimit të rezervës së detyruar në Euro mbajtur në Lek të 
jetë 0 (zero) për qind.

3.2 Duke filluar nga periudha bazë e rezervës së detyruar, korrik 
2019, norma e interesit e remunerimit të rezervës së detyruar 
në Euro, sipas vendimit nr.13, datë 07.02.2018 “Për 
miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në Bankën 
e Shqipërisë nga bankat”, të jetë e barabartë me normën e 
depozitës të përcaktuar nga BQE-ja.”

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare dhe 
Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës 
me zbatimin e këtij vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
bankat pas miratimit të këtij vendimi.

6. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar dhe në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi më 24 korrik 2018.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 12, datë 7.2.2018

PËR
 MIRATIMIN E PËRDORIMIT NGA BANKAT TË REzERVËS SË 

DETYRUAR NË LEKË 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronja “c” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; të nenit 11, 
pika 2 të rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur 
në Bankën e Shqipërisë nga bankat” miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, i ndryshuar; si dhe me propozim 
të Departamentit të Operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të lejojë bankat të përdorin çdo ditë, deri në 70 (shatëdhjetë) për 
qind të shumës së rezervës së detyruar në lekë.

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare dhe 
Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës 
me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
bankat pas miratimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar dhe në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi nr. 84, datë 
11.12.2008 i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “për 
miratimin e përdorimit nga bankat të rezervës së detyruar në lekë”.

ky vendim hyn në fuqi më 24 shkurt 2018.
SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 13, datë 7.2.2018

PËR
MIRATIMIN E NORMËS SË REzERVËS SË DETYRUAR 
MBAJTUR NË BANKËN E SHQIPËRISË NGA BANKAT

Në bazë dhe për zbatim të nenit 7, pika 2 të rregullores “Mbi minimumin 
e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, 
miratuar me vendimin nr. 29, datë 16.05.2012 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; me propozim të Departamentit të 
Stabilitetit Financiar dhe të Departamentit të Operacioneve Monetare, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
            

VENDOSI:

1. Norma e rezervës së detyruar në lekë, mbajtur në Bankën e 
Shqipërisë nga bankat, të jetë në nivelin:

a) 7.5 (shtatë pikë pesë) për qind për kategoritë e detyrimeve 
të përfshira në bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk 
zbatohet norma 0 (zero) për qind e rezervës së detyruar dhe që 
kanë një afat maturimi jo më të gjatë se 12 muaj; dhe

b) 5.0 (pesë) për qind për kategoritë e detyrimeve të përfshira në 
bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk zbatohet norma 0 
(zero) për qind e rezervës së detyruar dhe që kanë një afat fillestar 
më të gjatë se 12 muaj deri në 2 vjet.

2. Norma e rezervës së detyruar në valutë, mbajtur në Bankën e 
Shqipërisë nga bankat, të jetë në nivelin:

a) 12.5 (dymbëdhjetë pikë pesë) për qind për kategoritë e detyrimeve 
të përfshira në bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk 
zbatohet norma 0 (zero) për qind e rezervës së detyruar, kur vlera 
e raportit “detyrime në valutën përkatëse të përfshira në bazën e 
rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk zbatohet norma 0 (zero) 
për qind e rezervës së detyruar/totali i detyrimeve të përfshira në 
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bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk zbatohet norma 0 
(zero) për qind e rezervës së detyruar” për bankën është deri në 50 
(pesëdhjetë) për qind; dhe 

b) 20 (njëzet) për qind për kategoritë e detyrimeve të përfshira në 
bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk zbatohet norma 0 
(zero) për qind e rezervës së detyruar, për vlerën shtesë të këtyre 
detyrimeve të bankës që tejkalojnë nivelin 50 (pesëdhjetë) për qind 
të vlerës së raportit “detyrime në valutën përkatëse të përfshira në 
bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk zbatohet norma 0 
(zero) për qind e rezervës së detyruar/ totali i detyrimeve të përfshira 
në bazën e rezervës së detyruar ndaj të cilave nuk zbatohet norma 
0 (zero) për qind e rezervës së detyruar”.

3. për periudhat bazë të rezervës së detyruar, nga qershori 2018 deri 
në qershor 2019, mbajtja e rezervës së detyrueshme të jetë:

a) në valutë, për vlerën e rezervës së detyrueshme që i korrespondon 
normës së rezervës së detyrueshme në valutë në nivelin 10 (dhjetë) 
për qind; dhe

b) në lekë, për vlerën e rezervës së detyrueshme që i korrespondon 
normës së rezervës së detyrueshme në valutë mbi nivelin 10 (dhjetë) 
për qind. 

4. Duke filluar nga periudha bazë e rezervës së detyruar, korrik 2019, 
mbajtja e rezervës së detyrueshme në valutë sipas pikës 2 të këtij 
vendimi, të jetë vetëm në valutë. 

5. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare me zbatimin e 
këtij vendimi.

6. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

7. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i këshillit 
Mbikëqyrës nr. 45, datë 16.07.2008. 

ky vendim hyn në fuqi më 24 korrik 2018.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 14, datë 7.2.2018

PËR 
NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN 

 “PËR ADMINISTRIMIN E RREzIKUT TË LIKUIDITETIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3 pika 3, nenit 12 shkronja “a” dhe 
nenit 43 shkronja “c” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për Bankën 
e Shqipërisë’, i ndryshuar; të nenit 26 pika 1 shkronja “a” dhe nenit 
66 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 Stabilitetit Financiar dhe të Departamentit 
të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut të likuiditetit”, miratuar 
me vendimin nr. 71, datë 14.10.2009 të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, të bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

a) Në nenin 19, pika 3, shkronja “a” ndryshon me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “në monedhën kombëtare (lekë) në nivelin minimal 15% 
(pesëmbëdhjetë për qind) dhe në monedhë të huaj në nivelin 
minimal 20% (njëzetë për qind); dhe”

2. Bankat të marrin masat për plotësimin e kërkesave të pikës 1 të këtij 
vendimi, brenda datës 31 mars 2018. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë 
për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.
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ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren 
Zyrtare.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 15, datë 7.2.2018

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “MBI TRANSPARENCËN PËR 

PRODUKTET DHE SHËRBIMET BANKARE E FINANCIARE”

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 124 dhe 125 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 Stabilitetit Financiar dhe të Departamentit të 
Mbikëqyrjes,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet 
bankare e financiare”, miratuar me vendimin nr. 59, datë 
29.08.2008 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e 
ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 5, pas pikës 3, shtohet pika 3/1, me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “3/1. Në rastin kur klienti aplikon për një kredi në monedhë të 
ndryshme nga ajo në të cilën gjeneron të ardhurat, dhe kur banka 
vlerëson se kapacitetet e tij për t’u mbrojtur nga rreziku i kursit të 
këmbimit janë të pamjaftueshme, banka i ofron klientit, si alternativë, 
një kredi të krahasueshme në monedhën në të cilën gjenerohen të 
ardhurat e tij.”;

b) Në nenin 7, pika 2, shkronja “d”, pas togfjalëshit “një koment 
të shkruar”, shtohet togfjalëshi “të shoqëruar me një shembull 
ilustrues,”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë 
për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
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3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në Fletoren 
Zyrtare.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 17, datë 7.2.2018

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN 

“PËR INSTRUMENTET E PAGESAVE ELEKTRONIKE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, nenit 21 
dhe nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozimin e Departamentit 
të Mbikëqyrjes dhe të Departamentit të Sistemeve të pagesave dhe 
kontabilitetit e Financës, 

VENDOSI:

1. Në nenin 4, pika 1 të rregullores “për instrumentet e pagesave 
elektronike”, miratuar me vendimin nr.11, datë 06.02.2008 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të ndryshuar, pas 
shkronjës “t” shtohet  shkronja “u” me përmbajtje si më poshtë:

 “Standardet e Industrisë së Kartave për Pagesa (Payment Card 
Industry - PCI) mbi kërkesat e sigurisë së PIN-it - janë standardet e 
krijuara nga Këshilli i Standardeve të Sigurisë i Industrisë së Kartave 
për Pagesa, me qëllim administrimin, procesimin dhe transmetimin 
e sigurt të të dhënave të PIN-it.” Këshilli i Standardeve të Sigurisë së  
Industrisë së Kartave për Pagesa, përbëhet nga aktorët kryesorë në 
industrinë e kartave, me qëllim garantimin e sigurisë dhe efikasitetit 
në këtë treg.” 

2. Në nenin 8, pika 4, shkronja “b” ndryshon me përmbajtje si vijon:

 “t’i dorëzojë PIN-in në zarf të mbyllur ose me mjete të tjera të 
komunikimit elektronik, të cilat zbatojnë standardet e PCI-së mbi 
kërkesat e sigurisë së PIN-it, vetëm mbajtësit dhe askujt tjetër”.

3. Në nenin 19, pika 2, pas togfjalëshit: “pIN-i, i dorëzohet i mbyllur 
në një zarf” shtohet togfjalëshi: “ose me mjete të tjera të komunikimit 
elektronik, të cilat zbatojnë standardet e pCI-së mbi kërkesat e 
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sigurisë së pIN-it”.

4. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Sistemeve të pagesave dhe kontabilitetit e Financës për ndjekjen e 
zbatimit të këtij vendimi.

5. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamenti 
i kërkimeve për publikimin e tij në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

Tel: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 241 94 08

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

Tirazhi: 250 kopje


