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Kreu I 
Dispozita të Përgjithshme 

 
 

Neni 1 
Baza Ligjore dhe Interpretimi 
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1. Në mbështetje të nenit 29 të Ligjit Nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” me  gjithë 
ndryshimet përkatëse, Banka e Shqipërisë në marrëveshje me Qeverinë e  Republikës së Shqipërisë të 
përfaqësuar nga Ministri i Financave mund të veprojë si agjente, inter alia, për: 
 
a) tregtimin e letrave me vlerë të emetuara nga Qeveria Shqiptare; 
 
b) pagesën e vlerës, të interesit dhe të shpenzimeve të tjera për letrat me vlerë të  parashikuara në 
pikën (a). 
 
2. Në zbatim të Ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, te ligjit Nr. 9665, date 18.12.2006 “Per huamarrjen 
shteterore, borxhin shteteror dhe garancite shteterore te huase ne Republiken e Shqiperise”, si dhe 
mbështetur në Ligjin Nr. 9662, date 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”; Ligjin Nr. 
8080, datë 1.3.1996 “Për Letrat me Vlerë” me gjithë ndryshimet përkatëse, Ligjin Nr.9572, datë 
3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financare”, Marrëveshjen ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe 
Ministrisë së Financave të datës 26.03.2003, Rregulloren “Mbi tregun me pakice te letrave me vlere te 
Republikes se Shqiperise” miratuar me vendimin e Bordit Nr. 12, date 29.01.2007 te  Autoritetit te 
Mbikqyrjes Financiare, palët bien dakord që me anë të kësaj Marrëveshjeje të rregullojnë emetimin e 
obligacioneve afatgjata në formë regjistrimi nga Qeveria Shqiptare, mbajtjen e regjistrit për regjistrimin 
e obligacioneve  në dy nivele, si  dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet e tyre që rrjedhin nga kjo 
Marrëveshje. 
 
3. Marrëveshja së bashku me Anekset përbën një marrëdhënie të vetme kontraktore. Për këtë  arsye, 
mospërmbushja e ndonjë prej detyrimeve të Marrëveshjes nga njëra palë përbën mospërmbushje të 
Marrëveshjes në tërësi. 
 
4. Titujt dhe krerët në këtë Marrëveshje janë përdorur vetëm për orientim dhe referim dhe nuk  kanë 
për qëllim të kushtëzojnë ose të kufizojnë interpretimin e përcaktimeve dhe të  dispozitave të kësaj 
Marrëveshjeje. 
 
5. Çdo ndryshim i dispozitave të kësaj Marrëveshjeje bëhet efektiv dhe është i detyrueshëm. 
 
6. Në zbatim të kësaj Marrëveshjeje, Palët bien dakord që kurdoherë që termat e mëposhtëm  
përdoren, përveç kur parashikohet ndryshe, kanë kuptimin që vijon: 
 
 
Përkufizime: 
 
Ankandi     Nënkupton ankandin e zhvilluar nga Banka e  Shqipërisë për shitjen e obligacioneve të 
emetuara nga Qeveria Shqiptare ne tregun primar. 
 
Autoriteti Nënkupton Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare të krijuar me Ligjin Nr.9572, datë 3.7.2006. 
 
Bankat Nënkupton bankat ose degët e bankave të huaja të  licencuara nga Banka e Shqipërisë në 
përputhje me Ligjin Nr. 9662, date 18.12.2006 “Për Bankat në   Republikën e Shqipërisë”. 
 
Obligacione  Jane letra me vlere te qeverise  me afat maturimi ne momentin e emetimit me te gjate se 
nje vit  
 
Data e ankandit Nënkupton ditën e punës gjatë së cilës Banka e Shqipërisë zhvillon ankandin për 
shitjen e obligacioneve te Qeverise. 
 
Data e emetimit  Nënkupton ditën e punës gjatë së cilës Qeveria Shqiptare emeton obligacionet. 
 
Data e maturimit Nënkupton datën në të cilën paguhet vlera nominale e obligacionit. 
 
Departamenti i Operacioneve  Monetare   Nënkupton Departamentin e Operacioneve Monetare  të 
Bankës së Shqipërisë. 
 
Ditë pune Nënkupton diten (përveç ditës së Shtunë dhe të Djelë, apo ditëve të festave zyrtare) në të 
cilën Banka e Shqipërisë kryen transaksione në vijim të aktivitetit normal të saj. 



                                                                                  3

 
Dita T+2   Nënkupton dy ditë pune pas ditës së ankandit. 
 
Dokumenti “Vërtetim mbi shpalljen fitues”  Nënkupton dokumentin e përgatitur nga bankat e 
licensuara si rregjistrues nga Autoriteti 
 
Drejtoria e Pergjithshme e Borxhit Nënkupton Drejtorinë e Pergjithshme te Borxhit në Ministrinë e 
Financave. 
 
Fituesi i Ankandit Nënkupton subjektin pjesëmarrës në ankand i cili është shpallur si fitues nga 
Ministria për të blerë obligacionet. 
 
Formulari “Kërkesë” Nënkupton formularin nëpërmjet të cilit kërkohet pjesëmarrja në ankand për 
blerje të obligacioneve sipas disa kushteve të përcaktuara (Aneksi 1). 
 
Institucionet financiare: Jane persona juridike qe ushtrojne aktivitet financiar te licensuar dhe 
mbikqyrur nga Banka e Shqiperise dhe/ose Autoriteti 
 
Kërkesa jokonkurruese Nënkupton kërkesën në të cilën shprehet vetëm shuma e pjesëmarrjes në 
ankand. 
 
Kërkesa konkurruese Nënkupton kërkesën në të cilën përveç shumës së pjesëmarrjes në ankand, 
shprehet edhe niveli i yield-it. 
 
Komisioni i Ankandit Nënkupton Komisionin e Zhvillimit të Ankandeve. 
 
Ligji për Bankat Nënkupton Ligjin 9662, date 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”  
 
Ligji për Bankën Nënkupton Ligjin Nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
 
Ligji për Letrat me Vlerë Nënkupton Ligjin Nr. 8080 datë 1.3.1996 “Për Letrat me Vlerë”, i ndryshuar. 
 
Llogari nenkupton llogarite qe subjektet e lejuara me ligjin "Per Banken e Shqiperise" çelin prane 
Bankes se Shqiperise sipas kushteve qe percaktohen nga kjo e fundit. 
 
Marrëveshje Nënkupton këtë Marrëveshje. 
 
Marzh-i nenkupton nje vlere shtese mbi interesin e ndryshueshem 
 
Ministria Nënkupton Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë. 
 
Mjetet elektronike dhe të shkruara të komunikimit Nënkupton faqen zyrtare të internetit të Bankës 
së Shqipërisë, një televizion kombëtar dhe një gazetë kombëtare, sistemin elektronik te zhvillimit te 
ankandit, faqen zyrtare te internetit te Ministrise 
 
Palë Nënkupton ose Bankën e Shqipërisë ose Ministrinë, sipas kontekstit në të cilin përdoret. 
 
Palët Nënkupton Bankën e Shqipërisë dhe Ministrinë së bashku. 
 
Person fizik Nënkupton individët dhe personat fizikë tregtarë, vendas ose te huaj 
 
Pro-ratë Nënkupton raportin e shumës së paracaktuar të kërkesave konkurruese ose jokonkurruese      
( sipas  përqindjes së caktuar në Marrëveshje e cila mund të ndryshojë me vullnetin e Palëve) me 
shumën totale të  kërkesave konkurruese ose jokonkurruese të paraqitura në ankand. 
 
Qeveria Shqiptare Nënkupton Qeverinë e Republikës së Shqipërisë. 
 
Regjistër i letrave me vlerë Nënkupton regjistrin e letrave me vlerë që mban Regjistruesi i letrave me 
vlerë në përputhje me Rregulloren Nr. 9/1, datë 30.10.2001 të  Autoritetit. 
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Regjistri i letrave me vlerë i nivelit të parë apo sintetik Nënkupton regjistrin e obligacioneve të 
mbajtur nga Banka e Shqipërisë.  
 
Regjistri i letrave me vlerë i nivelit të dytë apo analitik Nënkupton regjistrin e obligacioneve të 
mbajtur nga subjektet e licencuara si Regjistrues i Letrave me Vlerë. Ky regjistër është regjistër analitik. 
 
 
 
Regjistrues i Letrave me Vlerë Nënkupton personin juridik, të liçencuar nga Autoriteti si dhe  Banken 
e Shqiperise te autorizuar nga Ministria 
 
Rregullorja për Licencim Nënkupton Rregulloren Nr.3/2, datë 18.04.2005 “Mbi Liçencimin e Tregtarit 
të Letrave me Vlerë, Këshilltarit të Investimeve dhe Përfaqësuesve të tyre” të Autoritetit. 
 
Tregu primar Nënkupton tregun në të cilin realizohet emetimi nepermjet procesit te ankandit te letrave 
me vlere  të emetuara rishtazi nga Qeveria Shqiptare. 
 
Tregu sekondar Nenkupton tregun ne te cilin kryhet shitblerja e letrave me vlere  te emetuara ne 
tregun primar. Aktiviteti ne kete treg kryhet ne perputhje me rregulloret e nxjerra nga Autoriteti dhe 
Banka e Shqiperise 
  
Veprimet kontabël Nënkupton veprimet që kryhen në llogaritë rrjedhëse të subjekteve fitues të 
ankandeve në lidhje me obligacionet afatgjata. 
 
Vlera nominale Nënkupton vlerën e detyrimit të Qeverisë Shqiptare kundrejt mbajtesit te obligacionit. 
 
Perqindja e Kuponit  Nenkupton perqindjen vjetore te interesit te zbatuar mbi vleren nominale qe 
emetuesi (Ministria) merr persiper te paguaje te mbajtesit e obligacioneve gjate jetes se obligacionit 
deri ne maturim. 
  
Yield-i Nënkupton përqindjen e interesit te kerkuar nga pjesemarresit ne treg. 
 
 
 

 
Kreu II 

Organizimi dhe pjesëmarrja në ankand 
 
 

Neni 2 
Llojet e obligacioneve afatgjata 

 
 

1. Obligacionet  mund te jene me interes  (kupon) fiks ose te ndryshueshem, ne monedhe 
kombetare ose te huaj. Karakteristikat e obligacionit percaktohen ne njoftimet qe jepen nga 
Ministria e Financave per emetimin e tyre. 
 
2. Ministria ne varesi te kushteve te tregut dhe nevojave te huamarrjes rezervon te drejten e 
rihapjes se ankandeve. 
 
3. Obligacionet do te emetohen me “par value”. Kjo do te thote qe çmimi i blerjes se tyre eshte i 
barabarte me 100% te vleres nominale.  
Ne rastin e emetimit te obligacioneve me kupon fiks, ne njoftimin e çdo ankandi Ministria do te jape 
kuponin indikativ, ndersa kuponi perfundimtar do te jete i barabarte me yield-in maksimal te 
pranuar te ankandit, i cili do te zbatohet ne menyre uniforme per te gjithe pjesemarresit fitues. 
 
Per llogaritjen e kuponit viti llogaritet me 360 dite. 
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Neni 3 

Ditët e ankandit dhe emetimit 
 
 

1. Ministria, për çdo tre-mujor, njofton me shkrim Bankën e Shqipërisë dhe, nëpërmjet saj, 
pjesëmarrësit në tregun primar, për programin kohor dhe shumat e emetimit të llojeve të ndryshme të 
obligacioneve nga Qeveria Shqiptare. Ministria rezervon te drejten e rishikimit te ketij programi ne 
perputhje me nevojat e saj dhe gjendjen e likuiditetit ne treg, duke njoftuar edhe tregun. 
 
2 Frekuenca e zhvillimit te ankandeve shpallet nepermjet njoftimit qe i jepet Bankes se Shqiperise per 
çdo tremujor. Zhvillimi i ankandeve do te behet dy dite para dates se emetimit te tyre. 
 
3.Dita e zhvillimit te ankandit  si rregull eshte dite pune 
 
4.Ministria e Financave, per te gjitha rastet kur dita e percaktuar sipas pikes 2 te ketij neni nuk eshte 
dite pune, cakton daten e re te zhvillimit te ankandit. Njoftimi per daten e zhvillimit te ankandit ne çdo 
rast duhet te vije ne Banken e Shqiperise jo me pak se dy dite pune perpara zhvillimit te tij.  
 
5.Dita e emetimit të obligacioneve afatgjata është dite pune. Nëse dita e emetimit nuk është ditë pune, 
dita e re e emetimit i njoftohet Bankës së Shqipërisë paraprakisht me shkresë zyrtare nga Ministria jo 
më vonë se dy ditë pune përpara zhvillimit të ankandit. 

 
 

 
 
 

Neni 4 
Ankandet e jashtëzakonshme 

 
 

1. Ministria, në përputhje me politikat e saj për administrimin e borxhit, ka të drejtë t’i kërkojë Bankës së 
Shqipërisë, organizimin e ankandeve te paparashikuara ne programin kohor. Këto ankande quhen 
ankande të jashtëzakonshme. 
2. Ministria, për organizimin e këtyre ankandeve, duhet të njoftojë paraprakisht Bankën e Shqipërisë 
me shkresë zyrtare, të paktën një ditë para zhvillimit të ankandit. 
 
 
 
 
 

Neni 5 
Publikimi i zhvillimit të ankandit 

 
 

1. Ne njoftimin qe Ministria e Financave i dergon  Bankës së Shqipërisë percakton të dhënat e 
mëposhtme: 
a) llojet e obligacioneve që do të emetohen,; 
b) sasinë e obligacioneve që do të emetohen,  
c) datën e zhvillimit të ankandit për shitjen e obligacioneve; 
d) datën e emetimit të obligacioneve; 
e) datën e maturimit të obligacioneve; 
 f) karakteristika te tjera te obligacioneve 
 
2. Banka e Shqipërisë publikon këto të dhëna nëpërmjet mjeteve elektronike dhe të shkruara të 
komunikimit, si dhe shkresave zyrtare, nëse kërkohet nga subjektet e interesuara për të marrë pjesë në 
ankand. 
 

 
Neni 6 
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Shpenzimet për publikimin e njoftimit 
 
 

Shpenzimet për publikimin e njoftimit në mjetet e komunikimit elektronik dhe të shkruar mbulohen nga 
Ministria. 
 
 

Neni 7 
Komisioni i Ankandit 

 
 

Ankandi zhvillohet nga Komisioni i Ankandit. Ky komision përbëhet nga tre anëtarë. Një anëtar është 
përfaqësues i Ministrisë, ndërsa dy anëtarët e tjerë përfaqësojnë Bankën e Shqipërisë.  
 
 

Neni 8 
Subjektet e lejuara për të marrë pjesë në ankand 

 
 

Subjektet të cilat kanë të drejtë të marrin pjesë në ankand janë: 
a) personat fizikë, vendas ose të huaj 
b) personat juridikë, vendas ose të huaj. 
  
 

 
 
 
 

Neni 9 
Llojet e kërkesave për pjesëmarrje në ankand 

 
 

1.  Kërkesat për pjesëmarrje në ankand janë: 
a)  konkurruese dhe 
b)  jokonkurruese. 
2.  Personat juridikë, vendas ose të huaj, kane te drejte të marrin pjesë në ankand vetëm me kërkesa 
konkurruese. 
3. Personat fizikë, vendas ose të huaj, mund të marrin pjesë në ankand me kërkesa konkurruese ose 
jokonkurruese. 
 

 
Neni 10 

Menyra e paraqitjes se kerkesave ne ankand 
 
 

1. Personat juridikë vendas ose të huaj si edhe personat fizike vendas apo të huaj në çdo rast që 
paraqiten si konkurrues, mund të paraqitin kërkesat e tyre për pjesëmarrje në ankand: 
 
a) në mënyrë të drejtpërdrejtë pranë Bankës së Shqipërisë; 
b) nëpërmjet subjekteve të tjera të licensuar si tregtar te letrave me vlere ne perputhje me legjislacionin 
ne fuqi. 
 
2. Personat fizikë vendas apo të huaj duhet t’i paraqitin kërkesat e tyre jokonkurruese, nëpërmjet 
subjekteve te licensuar si tregtar te letrave me vlere ne perputhje me legjislacionin ne fuqi 
 
3. Subjektet e interesuara, për të marrë pjesë në ankand, dorëzojnë pranë Bankës së Shqipërisë, 
dokumentacionin e përshkruar në nenin 11 të kësaj Marrëveshjeje.  
 
4. Kërkesa paraqitet në formë shkresore dhe kur eshte e mundur në formë elektronike. 
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5. Kërkesat për pjesëmarrje në ankand, të cilat paraqiten në formë shkresore, duhet të jenë të mbyllura 
në zarf mbi të cilin duhet të shkruhet qartë: “Për Ankandin e Obligacioneve”. Në momentin e depozitimit 
të kërkesës, nëpunësi i rojës së Bankës së Shqipërisë shënon mbi zarf datën dhe orën e depozitimit. 
 
6. Kërkesat për pjesëmarrje në ankand pranohen deri në orën 9.00 të ditës së ankandit. Pas kësaj ore, 
Komisioni i Ankandit nuk pranon asnjë kërkesë për pjesëmarrje në ankand. 
 
7. Banka e Shqipërisë, me kërkesën e subjektit të interesuar, mund të pajisë këtë të fundit me një 
vërtetim për orën dhe datën e depozitimit të kërkesës. 
 
8. Paraqitja e kerkesave ne forme elektronike behet ne perputhje me sistemin e zhvilluar per kete 
qellim si dhe ne perputhje me procedurat qe percaktojne Banka e Shqiperise dhe Ministria e 
Financave.  
 
 
 

Neni 11 
Dokumentet e nevojshme për pjesëmarrje në ankand dhe mënyra e plotësimit të tyre 

 
 

1. Personat juridikë, të cilët kanë llogari pranë Bankës së Shqipërisë, mund të marrin pjesë në ankand 
duke paraqitur personalisht vetëm formularin “Kërkesë”. Dorëzimi i tij bëhet në përputhje me piken 5  të 
nenit 10 të kësaj Marrëveshjeje.  
 
2. Subjektet, te cileve iu mundesohet pjesemarrja ne ankand nepermjet kerkeses ne forme elektronike, 
nuk paraqesin ne ankand formularin “Kërkesë”. Mënyra e dorëzimit të kërkesave në formë elektronike 
rregullohet nëpërmjet procedurave te percaktuara nga Palët. 
 
3. Komisioni i Ankandit pranon kërkesat e paraqitura në emër të personave fizikë ose juridikë, vendas 
ose të huaj, vetëm nga ato subjekte të cilat përmbushin kërkesat për kryerjen e aktivitetit në tregun e 
letrave me vlerë të Qeverisë, siç përcaktohen në Ligjin “Për letrat me Vlerë” dhe Rregulloret përkatëse 
të nxjerra në zbatim të tij. Marrëdhëniet e e ketyre subjekteve me personat juridikë ose fizikë 
rregullohen me marrëveshje midis tyre. 
 
4. Një subjekt mund të paraqesë në ankand, në emër të tij, jo më shumë se 3 kërkesa konkurruese. 
Për çdo kërkesë paraqitet një formular “Kërkesë” i veçantë. Kërkesat duhet të ndryshojnë nga njëra-
tjetra vetëm nga niveli i yield-it/marzhit të kërkuar. 
 
5. Kërkesat e bankës për të marrë pjesë në ankand për llogari të saj paraqiten në formularë të veçantë 
nga kërkesat për të marrë pjesë në ankand në emër dhe për llogari të personave juridikë ose fizikë, 
vendas ose të huaj.  
 
6. Formulari “Kërkesë”, në rastin e paraqitjes së kërkesës në emër të personave fizikë ose personave 
juridikë, vendas ose të huaj, duhet të specifikojë: 
 
a) numrin total të personave fizikë ose juridikë vendas ose të huaj, të cilat kanë pranuar të paraqesin 
kërkesën e tyre nëpërmjet bankës; 
b) yield-in. Në rastin e kërkesave jokonkurruese kjo pjesë nuk plotësohet. 
c) shumën totale të fondeve për blerje të obligacioneve për secilin nivel yield-i. 
d) marzhin,  kur konkurimi do te behet nepermjet tij 
 
7. Personat juridikë vendas ose të huaj, përveç atyre që përmenden në pikën 1 të këtij neni, si dhe 
personat fizikë, vendas ose të huaj në çdo rast që paraqesin kërkesa konkurruese personalisht në 
Bankën e Shqipërisë, duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme : 
 
a) formularin “Kërkesë” i cili duhet të përmbajë detyrimisht sipas rastit, nënshkrimin e personit fizik ose 
nënshkrimin përkatës të përfaqësuesit dhe vulën e personit juridik; dhe 
b) një dokument bankar i cili vërteton disponibilitetin e fondeve ne daten e emetimit. Bankat, të cilat 
lëshojnë kete dokument marrin njëkohësisht përsipër detyrimin për të mbuluar këtë shumë në ditën e 
emetimit të obligacioneve. 
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8. Shuma e kërkuar për pjesëmarrje në ankand në formularin “Kërkesë” nuk duhet të jetë më e madhe 
se shuma e vërtetuar në dokumentin e lëshuar nga bankat për disponibilitetin e fondeve për 
pjesëmarrje në ankand. Nëqoftëse shumat e paraqitura në të dyja dokumentet nuk përputhen, 
Komisioni i Ankandit konsideron të vlefshme kërkesën dhe regjistron shumën më të vogël. 
 
 

Neni 12 
Shuma minimale për pjesëmarrje në ankand 

 
 

1. Shuma minimale e lejuar për pjesëmarrje në ankand është 1,000,000.00 (nje milion) Lekë ose 
kundravlefta ne monedhe te huaj. Kjo shumë mund të shtohet vetëm me shumëfisha të 100,000.00 
(njeqind mijë) Lekë-ve ose kundravlefta ne monedhe te huaj. 
 
2. Çdo kërkesë, vlera e së cilës kapërcen shumën 50,000,000.00 (pesedhjete milion) Lekë ose 
kundravlefta ne monedhe te huaj, klasifikohet si kërkesë konkurruese pavarësisht subjektit pjesëmarrës 
në ankand dhe ofertuesi duhet te specifikoje yield-in. 
 

 
 

Neni 13 
Procedura e zhvillimit të ankandit 

 
 

1. Ankandi quhet i vlefshëm edhe kur nuk paraqitet asnjë kërkesë konkurruese. Niveli i yieldit që 
zbatohet në këtë rast për llogaritjen e çmimit të kërkesave jokonkurruese, është yield-i i ankandit te 
fundit te obligacioneve me të njëjtin afat maturimi. 
 
2. Komisioni i Ankandit, kontrollon rregullshmërinë e kërkesave të paraqitura. Kërkesa të rregullta 
konsiderohen ato kërkesa të cilat plotësojnë kushtet e përcaktuara në Aneksin 1 të kësaj 
Marrëveshjeje, si dhe që shoqërohen me të gjitha dokumentet që janë të përcaktuara në nenin 11 të 
kësaj Marrëveshjeje 
 
3. Komisioni i Ankandit konsideron të rregullta të gjitha kërkesat të cilat vijnë në mënyrë elektronike nga 
sistemi i informatizuar i cili do te perdoret nga Ministria dhe Banka e Shqiperise per zhvillimin e 
ankandit. 
 
4. Kerkesat e rregullta per pjesemarrje ne ankand rregjistrohen ne programin e perdorur nga Komisioni 
i ankandit per rregjstrimin e kerkesave 
 
5.Të gjitha ato kërkesa që vlerësohen nga Komisioni i Ankandit të parregullta skualifikohen. Kërkesa 
origjinale së bashku me dokumentat e tjera shoqëruese, i kthehen kërkuesit që e ka dërguar, së 
bashku me sqarimet përkatëse të Komisionit te Ankandit në lidhje me skualifikimin e tyre. Shkresa 
sqaruese përgatitet në formën e një shkrese zyrtare dhe nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Komisioni 
i Ankandit. 
 
6. Në përfundim të proçesit të regjistrimit, Komisioni i Ankandit harton dhe nënshkruan një proçes–
verbal në të cilin evidentohen të dhëna mbi: 
 
a) numrin e përgjithshëm të kërkesave të paraqitura, 
b) numrin e kërkesave të skualifikuara, 
c) arsyet e skualifikimit të kërkesave, si dhe 
d) të dhëna të tjera që Komisioni i Ankandit i konsideron të rëndësishme për t’u përfshirë në një 
dokument të tillë. 
 
7. Komisioni i Ankandit harton gjithashtu dokumentin me rezultatet fillestare të ankandit. Ky dokument 
përmban në mënyrë analitike: 
 
a) emrat e pjesëmarrësve konkurrues me shumat dhe yield-et përkatëse,si dhe 
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b) kërkesat jokonkurruese në shumë totale. 
 
8. Ky dokument nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Ankandit. Një kopje e këtij 
dokumenti i dërgohet Ministrisë brenda orës 11.00 të datës së zhvillimit të ankandit. Me venien ne 
funksionim te sistemit te automatizuar te ankandeve, ky dokument do t’i dergohet paraprakisht 
Ministrise ne forme elektronike. 
 
9. Ministria, mbi bazën e këtyre të dhënave deri në orën 13.00 të ditës së zhvillimit të ankandit, 
përcakton rezultatin e ankandit dhe ia dërgon Bankës së Shqipërisë. Me venien ne funksionim te 
sistemit te automatizuar te ankandeve, Ministria merr vendim dhe ia dergon Bankes ne menyre 
elektronike. 

 
 

 
Kreu III 

Shpallja e fituesve 
 
 

Neni 14 
E drejta për përcaktimin e fituesve 

 
 

1. Ministria vendos për nivelin maksimal të pranuar të yield-it, /marzhit në bazë të të cilit përcaktohen 
edhe fituesit e ankandit (blerësit e obligacioneve). Vlera me e larte e yield-it ose marzhit te pranuar nga 
Ministria e Financave zbatohet ne menyre uniforme per te gjitha kerkesat e pranuara. 
 
2. Ministria, në marrjen e këtij vendimi, mban parasysh edhe shumën e shpallur për emetim e 
obligacioneve. Në varësi të nevojave të huamarrjes dhe kostos së saj, Ministria mund të zvogëlojë ose 
te anulloje shumën e ofruar dhe të shpallur. 
 
 

 
 

Neni 15 
Radha e përcaktimit të kërkesave fituese 

 
 

1. Shuma e ofruar e obligacioneve   ndahet si vijon: 20 përqind për kërkesat jokonkurruese dhe 80 
përqind për kërkesat konkurruese.  
 
2. Në rast se shuma totale e kërkesave jokonkurruese nuk e plotëson masën 20 përqind, atëherë 
diferenca e paplotësuar ofrohet për kërkesat konkurruese. 
 
3. Në rastin kur shuma totale e kërkesave jokonkurruese e kalon kufirin e përcaktuar të 20 për qind, 
atëhere mbi këtë shumë zbatohet pro-ratë. 
 
4. Kërkesat konkurruese pranohen si fituese duke filluar nga ato që kanë përqindje yield-i/marzhi më të 
ulët, derisa të plotësohet shuma e ofruar nga Ministria.  
Nese shuma e pergjithshme e kerkesave konkurruese ne ankand e tejkalon shumen e ofruar nga 
Ministria, mbi kerkesen me yield-in me te larte te pranuar do te zbatohet pro-rate. 
 
5. Në qoftë se për vlerën më të lartë të yield-it të pranuar nga Ministria rezulton më shumë se një 
kërkesë, atëherë pro-ratë zbatohet njëlloj mbi të gjitha këto kërkesa. 
 
6. Në rast se shuma e kërkesave konkurruese të kërkuara nuk e plotëson masën 80 përqind, atëherë 
diferenca e paplotësuar u ofrohet kërkesave jokonkurruese (në rast kur këto të fundit e kanë tejkaluar 
kufirin 20 përqind)..  
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7. Në rast se vlera totale e obligacioneve të shpallura për shitje në një ankand, rezulton më e madhe se 
sa shuma totale e kërkesave të pranuara (fituese) atëherë emetimi i obligacioneve konsiderohet i 
pjesshëm. 

 
 
 
 

Kreu IV 
Veprimet që kryen Banka e Shqipërisë pas marrjes së njoftimit mbi rezultatet 

perfundimtare 
 

Neni 16 
Njoftimi i rezultatit të ankandit 

 
 

1. Ministria, në njoftimin e saj për Bankën e Shqipërisë, në lidhje me rezultatet përfundimtare të 
ankandit, përfshin të dhënat si më poshtë: 
a) llojet e obligacioneve të emetuara,  
b) shumën e obligacioneve të shitura,  
c) datën e emetimit te obligacioneve  
d) Yieldin / marzhin uniform te pranuar  
g) nivelin në përqindje të pro-ratës, në qoftë se ka, si për kërkesat konkurruese ashtu 
     edhe ato jokonkurruese 
 
2. Banka e Shqipërisë, pasi merr njoftimin nga Ministria, përgatit njoftimin me të dhënat e mëposhtme. 
a) shumën totale të obligacioneve të ofruara nga Ministria; 
b) shumën totale të obligacioneve të kërkuara në ankand nga pjesëmarrësit; 
c) sasia e obligacioneve të pranuara nga Ministria; 
d) dt e zhvillimit te ankandit 
e) dt e emetimit 
f) dt e maturimit 
g) yieldi /marzhi uniform i pranuar 
h) përqindja maksimale dhe minimale te yield-it/marzhit  të kërkuar; 
i)  vleren e kuponit te ofruar 
j)  frekuencen e pageses se kuponit 
k) daten e pagimit dhe rivleresimit te kuponit 
l)  prorata 
m) nr total te kerkesave  
n) nr e kerkesave te pranuara 
 
3. Banka e Shqipërisë publikon njoftimin e mësipërm nëpërmjet mjeteve elektronike dhe të shkruara të 
komunikimit. Shpenzimet për publikimin e njoftimit mbulohen sipas nenit 6 të kësaj Marrëveshjeje. Për 
subjektet e interesuara, njoftimi mund të bëhet edhe nëpërmjet shkresave zyrtare nga Banka e 
Shqipërisë. 
 
 

Neni 17 
Data e regjistrimeve kontabël (Settlement) 

 
 

1. Në ditën T+2, me përjashtim të rasteve kur këto ditë nuk janë ditë pune, Banka e Shqipërisë kryen 
veprimet kontabël në llogaritë rrjedhese te subjekteve te shpallura fituese apo qe perfaqesojne subjekte 
fituese. si dhe në llogarinë e konsoliduar rrjedhëse të Qeverisë Shqiptare. 
 
2. Vlerat që regjistrohen në këto llogari përbëjnë çmimin e blerjes së obligacioneve. 
 
3. Çmimi i blerjes së obligacioneve llogaritet per te gjitha kerkesat fituese sipas vleres se yield-it 
uniform te pranuar. 
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Neni 18 
Dokumentet kontabël 

 
 

1. Për të gjitha ato subjekte, të cilat janë fituese dhe që kanë llogari në Bankën e Shqipërisë, përgatiten 
dokumentet kontabël siç parashikohet në vendimin nr.17, datë 26.02.2003 të Këshillit Mbikëqyres të 
Bankës së Shqipërisë “Kushte të veçanta të punës të Bankës së Shqipërisë”. 
 
2. Bankat, me marrjen e njoftimit mbi rezultatet e ankandit, kryejnë veprimet kontabël në llogaritë e 
klientëve të tyre. 
 
3. Bankat e mësipërme, për të gjithë klientët e tyre, përgatisin dokumentin “Vertetim mbi shpalljen 
fitues”. Ky dokument duhet të përmbajë në krye të faqes logon e vetë bankës si dhe të Ministrisë. 
Nëpërmjet nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje, Ministria lejon përdorimin e logos së saj nga bankat për 
qëllimin e përmendur më sipër. 
 
 

Neni 19 
Kryerja e pagesës së vlerës nominale 

 
 

1. Ministria e Financave, nepermjet Bankes se Shqiperise, u paguan zoteruesve te obligacioneve 
vleren e kuponit ne masen dhe datat e percaktuara ne njoftimet perkatese per emetimin e tyre.   
 
2. Në datën e maturimit Ministria, nëpërmjet Bankës së Shqipërisë, kryen pagesën e vlerës nominale të 
obligacioneve 
 
3. Në rast se data e maturimit dhe data e pageses se kuponit nuk është ditë pune, maturimi dhe 
pagesa e kuponit bëhet në ditën pasardhëse të punës. 
 
4. Ministria është përgjegjëse për sigurimin e likuiditetit të nevojshëm per shlyerjen e detyrimeve qe 
rrjedhin nga emetimi i obligacioneve. 
 

Neni 20 
Tatimet e mbajtura në burim 

 
1. Banka e Shqipërisë dhe bankat, për subjektet që kanë marrë pjesë në ankand nëpërmjet tyre, 
mbajnë në datën  e pageses se kuponit, tatimin mbi interesin e fituar për obligacionet sipas Ligjit 
Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, dhe te akteve te tjera nenligjore ne fuqi. 
 
2. Ministria duhet të dërgojë në Bankën e Shqipërisë çdo akt të ri që parashikon ndryshime në ligjin apo 
udhëzimin e mësipërm. 
 
3. Banka e Shqipërisë dhe bankat derdhin tatimin e mbajtur si më sipër në llogarinë përkatëse të të 
ardhurave të buxhetit të shtetit në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
 

Neni 21 
Raporti përfundimtar 

 
Banka e Shqipërisë përgatit për Ministrinë raportin përfundimtar në lidhje me fituesit e ankandit, në 
ditën e emetimit ose 2 ditë pas zhvillimit të ankandit. Në këtë raport jepen: 
 
 
 
1.  për çdo subjekt konkurrues fitues në mënyrë të detajuar: 
a) shumat e pranuara, 
b) yield-i/marzhi uniform i pranuar  
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c) çmimi i blerjes që rezulton nga këto të dhëna. 
d) vleren e kuponit 
 
2. subjektet jokonkurrues ne nje grupim te vetem dhe me nje shume te vetme 
 
 

Neni 22 
Veprimet që mund të kryejnë zotëruesit e obligacioneve gjatë periudhës së maturimit 

 
1. Obligacionet jane te tregtueshme. Kjo do te thote se ato mund te shiten e blihen ne tregun sekondar 
para afatit te maturimit. 
 
2. Transferimi i pronësisë per shkak te tregtimit ne tregun sekondar bëhet nëpërmjet regjistrimit të 
transferimit në regjistrat përkatës në të cilin obligacionet janë regjistruar. 
 
3. Transaksionet e permendura ne kete Nen kryhen ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi. 
 

 
Neni 23 

Veprimet që mund të kryejnë zotëruesit e obligacioneve  në datën e maturimit 
 

Në datën e maturimit, obligacionet mund të investohen: 
a) për të njëjtën shumë; 
b) për një shumë më të madhe se vlera që maturohet, por në çdo rast shtesa duhet të jetë shumëfish i 
100,000.00 (njeqind mijë) Lekë-ve ; 
c) për një shumë më të vogël se vlera që maturohet, sa kohe qe kjo shume nuk eshte me e vogel se 1 
milion leke. 
 

 
Neni 24 

Mënyra e riinvestimit 
 

1. Personat juridikë vendas ose të huaj të cilët nuk kanë llogari te letrave me vlere ne rregjistrin e 
Bankës se Shqipërisë, si dhe personat fizikë, vendas ose të huaj, sa herë paraqesin kërkesa 
konkurruese personalisht  per riinvestim sipas nenit 23, duhet te dorezojne keto dokumenta: 
 
a) formularin “Kerkese” 
b) një dokument bankar i cili vërteton disponibilitetin e fondeve ne daten e emetimit. Bankat, të cilat 
lëshojnë kete dokument marrin njëkohësisht përsipër detyrimin për të mbuluar këtë shumë në ditën e 
emetimit të obligacioneve. 
 
2. Në rastet e paraqitjes së kërkesave për pjesëmarrje në ankand nëpërmjet subjekteve të lejuara 
me ligj, për të gjithë subjektet e përmendur në pikën 1 të këtij neni, si dokumente të vlefshme për të 
marrë pjesë në ankand shërbejnë dokumentet e përmendura në nenin 11 sipas përkatësisë. 

 
 

Neni 25 
Regjistri i obligacioneve që mbahet nga Banka e Shqipërisë (rregjistri i nivelit te pare) 

 
1. Banka e Shqipërisë, në datën e emetimit dhe të maturimit të obligacioneve, përveç sa parashikon ne 
nenin 17, kryen edhe regjistrimet e nevojshme në llogaritë e regjistrit të obligacioneve. 
 
Ky rregjister permban llogari per: 
- bankat  
- personat juridike qe kane llogari me Banken e Shqiperise 
- institucionet financiare te licensuar e mbikqyrur nga Autoriteti 
- institucione financiare te huaja 
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2. Subjektet e tjera fituese përveç sa me siper, pasqyrohen me një emër të përgjithshëm “Total persona 
fizikë e juridike”, pavarësisht se kërkesat të shpallura fituese, kanë qenë konkurruese ose jo.  
 
3. Për çdo subjekt të regjistrit, obligacionet në zotërim evidentohen sipas: 
a) numrit të ankandit ne te cilin jane emetuar 
b) dates se emetimit 
c) dates se maturimit 
d) shumes perkatese 
 
 

Neni 26 
Regjistri i obligacioneve që mbahet nga bankat (rregjistri i nivelit te dyte) 

 
1. Bankat, në datën e emetimit dhe të maturimit të obligacioneve, përveç regjistrimeve kontabël që 
kryejnë në llogaritë e subjekteve të shpallura fituese, kryejnë edhe regjistrimet e nevojshme në llogaritë 
e regjistrit te obligacioneve, ne perputhje me kushtet e vendosura per kete qellim nga Autoriteti. 
 
2. Banka e Shqipërisë dhe bankat e licensuara si Regjistrues të Letrave me Vlerë, duhet të sigurojnë 
përputhshmërinë e të dhënave të regjistrave të letrave me vlerë të mbajtur prej tyre. 
 
3. Regjistrat e mbajtur nga Banka e Shqipërisë dhe bankat e licencuara si Regjistrues të Letrave me 
Vlerë, duhet të pasqyrojnë ndryshime të pronësisë së obligacioneve sa herë pronarët e tyre kryejnë 
transferimin e pronësisë nëpërmjet shitblerjes. 
 
4. Autoriteti është entiteti përgjegjës për mbikëqyrjen e regjistrit të nivelit të dytë. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kapitulli V 
Dispozita të fundit 

 
 

Neni 27 
Përfaqësimet dhe Garancitë e Palëve 

 
1. Çdonjëra nga palët, në datën e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje siguron Palën tjetër se: 
 
a) është e autorizuar të përmbushë të gjitha detyrimet e parashikuara nga kjo Marrëveshje; 
 
b) përmbushja e detyrimeve të kësaj Marrëveshjeje, si dhe e të gjithë Marrëveshjes në tërësi nuk bie 
në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi; dhe që 
 
c) detyrimet e kësaj Marrëveshjeje janë te ligjshme, të vlefshme dhe të detyrueshme për tu zbatuar. 
 
2. Kjo Marrëveshje përbën një marrëveshje kontraktore midis Palëve, dhe si e tillë rregullohet dhe 
interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullon marrëdhënie të tilla. 
 

Neni 28 
Cënimi i ndonjë neni të Marrëveshjes 

 
1. Në rast se ndonjë prej neneve të kësaj Marrëveshje bëhet e pavlefshme, e paligjshme ose e 
pamundur për t’u zbatuar sipas legjislacionit në fuqi që rregullon këtë Marrëveshje, vlefshmëria, 
ligjshmëria dhe zbatimi i neneve të tjera të Marrëveshjes nuk cënohet. 
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2. Palët, në mirëbesim, mund të negociojnë për të zëvendësuar dispozitën e mësipërme me një 
dispozitë tjetër. 
 
 

Neni 29 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

 
1. Palët bien dakord që çdo mosmarrëveshje apo konflikt që rrjedh apo është i lidhur me këtë 
Marrëveshje, ta zgjidhin në mënyrë miqësore me bisedime midis tyre. 
2. Në rast se mosmarrëveshjet apo konfliktet nuk mund të zgjidhen në këtë mënyrë, atëherë Palët bien 
dakord që t’i nënshtrohen pa asnjë kundërshtim juridiksionit të gjykatës kompetente në Shqipëri. 
 
 

Neni 30 
Kohëzgjatja e Marrëveshjes 

 
1. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi dhe bëhet e detyrueshme për t’u zbatuar nje muaj pas nënshkrimit të 
saj nga të dyja Palët. Marreveshja midis Bankes se Shqiperise dhe Qeverise se Republikes se 
Shqiperise  “ Mbi emetimin e obligacioneve afatgjata te Qeverise ne forme rregjistrimi” ( nr prot. 2548, 
dt 25.09.2002 te  Bankes se Shqiperise dhe nr prot. 6473, dt 24.09.2002 te Ministrise se Financave ) si 
edhe amendamenti i saj i dates 29.03.2007, shfuqizohen me hyrjen ne fuqi te kesaj marreveshjeje. 
 
2. Marrëveshja është e vlefshme për një afat të pacaktuar. 
 
3. Kjo Marrëveshje mund të përfundojë në çdo kohë duke njoftuar paraprakisht me shkrim Palën tjetër 
të paktën 3 muaj para. 
 
4. Detyrimet e krijuara apo të marra përsipër nga Palët deri në momentin e njoftimit për ndërprerjen e 
Marrëveshjes vazhdojnë të përmbushen nga Palët deri në përmbushjen e tyre të plotë. 
 
 
 
 
Kjo Marrëveshje hartohet në 4 (katër) kopje origjinale, nga të cilat 2 (dy) për Ministrinë dhe 2 (dy) për 
Bankën e Shqipërisë. 
 
 
 
 

Për Bankën e Shqipërisë                                                                    Për Ministrinë e Financave 
 
                                                                                                               
                                                                                                                                        
                          
Ardian Fullani                                                                                       Ridvan Bode 
                                                                                                      
 
__________________                                                                                     ___________________ 
    
Guvernator                                                                                            Ministër 
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   Aneksi   1 
  K  E  R  K  E  S  E   

      

               PER BLERJE OBLIGACIONI AFAT MATURIMI :       VJEÇAR 
                    QE DO TE EMETOHEN ME :  
      

   Ne perputhje me kushtet e njoftimit per emetimin e obligacioneve te Qeverise Shqiptare, kerkoj 
   te marr pjese ne ankand per blerje obligacioni me vleren mominale te meposhtme : 

      
   shuma e kerkuar  ( ne leke)  per pjesemarrje jo konkuruese ( me numera dhe fjale) 

      Leke 

      

   shuma e kerkuar  ( ne valute)  per pjesmarje jo konkuruese ( me numera dhe fjale) 

      Valute 

      

   Shuma e kerkuar ne leke   Yield-i (interesi i kerkuar ne %) /marzhi (ne%) 
   (per pjesmarje konkuruese)     
   ( ne numera dhe 
fjale) 

   ( ne numera dhe fjale) 

      

      
   Shuma e kerkuar ne Valute   Yield-i (interesi i kerkuar ne %) /marzhi (ne%) 
   (per pjesmarje konkuruese)     
   ( ne numera dhe 
fjale) 

   ( ne numera dhe fjale) 

      
      

   I/A   Per subjektet qe kane llogari prane Bankes se Shqiperise   
   Ju autorizojme qe ne daten e emetimit, per çmimin qe rezulton ne ankand, te debitoni llogarine tone 
   prane Bankes se Shqiperise me numerin:    

      
   I/B   Per subjektet e tjera     
   Bashkangjitur eshte dokumenti bankar leshuar nga banka    
   per shumen leke/valute   e pagueshme ne Banken e Shqiperise 
    per te mbuluar shumen e kerkuar.     

      
   Informacion per investitorin      

      
   Emri i bleresit                                                      
   Perfaqesues (per joindividet)     
   Detyra e tij ne organizmin qe perfaqeson    
   Nr. pasaportes      

   Adresa      
   Nr.telefoni      

  Emer mbiemer, firme e Investitorit 

  ( ose e autorizuar) 
   

    Ky formular duhet te paraqitet ne Banken e Shqiperise, Departamenti i Operacioneve Monetare, 
    Sektori i Marredhenieve me Qeverine dhe Borxhit te Jashtem    
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