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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 47, datë 30.06.2010

ËR
MIRATIMIN E RREGULLORES 

“MBI TRANSAKSIONET E SHITBLERJEVE ME TË DREJTA TË PLOTA”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 15,16,18, si dhe nenit 43, shkronjat 
“a” dhe “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; Dokumentit të Politikës Monetare për periudhën 2009-
2011, me propozimin e Departamentit të Operacioneve Monetare, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi transaksionet e shitblerjeve me të
drejta të plota”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare dhe Komiteti i 
Zbatimit të Politikës Monetare me zbatimin e këtij vendimi dhe për 
dërgimin e rregullores pranë bankave.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit
Evropian dhe Komunikimit me botimin e këtij vendimi në Buletinin
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, rregullorja “Mbi transaksionet e
shitblerjeve me të drejta të plota”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 56, datë 13.07.2005, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE 
“MBI TRANSAKSIONET E SHITBLERJEVE ME TË DREJTA TË

PLOTA”

KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i 
mënyrave të ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun ndërbankar 
të parasë, nëpërmjet transaksioneve të shitblerjes me të drejta të plota 
të titujve.

Neni 2
Baza ligjore

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe në përputhje me:

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

b) vendimin nr. 64, datë 20.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës “Për 
krijimin e Komitetit të Zbatimit të Politikës Monetare”; 

c) vendimin nr. 27, datë 12.04.2006 të Këshillit Mbikëqyrës për 
miratimin e rregullores “Mbi organizimin dhe funksionimin e
Departamentit të Operacioneve Monetare”, i ndryshuar;

d) Dokumentin e Politikës Monetare për periudhën 2009-2011;
e) vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 29.07.2009 “Për 

miratimin e rregullores “Për transaksionet me titujt ndërmjet 
bankave dhe funksionimin e sistemit të regjistrimit të titujve””; 
dhe

f) akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

 Neni 3
Qëllimi i ndërhyrjes me transaksione të shitblerjeve me të drejta të 

plota

Ndërhyrja në tregun ndërbankar të parasë nëpërmjet transaksioneve 
të shitblerjeve me të drejta të plota, ka për qëllim administrimin e
strukturës së likuiditetit të sistemit bankar me ndikim të mundshëm në 
normat afatshkurta të interesit në këtë treg.

Neni 4
Përkufizime

Në këtë rregullore termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
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a) Ndërhyrje në tregun ndërbankar të parasë – është realizimi nga 
Banka e Shqipërisë i operacioneve të tregut të hapur me bankat, 
me synim administrimin e likuiditetit të sistemit bankar;

b) Tregu ndërbankar i parasë – është tregu ku bankat tregtojnë
me njëra-tjetrën instrumente të denominuara në lekë me afat 
maturimi deri në 1 (një) vit;

c) Transaksionet e shitblerjes me të drejta të plotë – janë
transaksionet në të cilat pronësia e titullit kalon plotësisht nga 
shitësi tek blerësi;

d) Titujt – janë instrumente financiare që dëshmojnë pronësinë e
kapitalit ose detyrimet e borxhit; 

e) Interesi i tregut - është interesi i paguar për instrumentet e
përdorura në tregun ndërbankar, në tregun primar ose sekondar 
të titujve, i përcaktuar nga kërkesa dhe oferta në këtë treg. Në 
mungesë të përcaktimit të interesit në tregun ndërbankar të 
parasë, interesi i tregut llogaritet në bazë të kurbës lineare të 
interesit të përftuar nga interesi bazë dhe yield-et e bonove të 
thesarit;

f) Çmimi i tregut - është çmimi i llogaritur në bazë të interesit të 
tregut;

g) Prorata - është raporti i sasisë së mbetur deri në plotësimin
e shumës së shpallur me shumën e kërkesave me interes të
barabartë riblerjeje;

h) Kohëzgjatja e realizimit të ndërhyrjes – është periudha e 
përcaktuar për realizimin e ndërhyrjes në tregun ndërbankar të
parasë;

i) Lëvizja e pranueshme e nivelit të interesit – është kufiri maksimal 
ose minimal i pranueshëm i devijimit të nivelit të interesit të kërkuar 
nga bankat, në krahasim me nivelin e interesit të tregut;

j) Ankand - është procedura për realizimin e ndërhyrjeve në tregun
ndërbankar të parasë që organizohet sipas disa rregullave që 
përcaktojnë shpërndarjen e fondeve në bazë të kërkesave të 
bëra nga bankat; dhe

k) Procedura dypalëshe - është mënyra për realizimin e ndërhyrjeve 
në tregun ndërbankar të parasë, në të cilën bankat kontaktohen
individualisht nga Banka e Shqipërisë. 

KREU II
TRANSAKSIONET E SHITBLERJES ME TË DREJTA TË PLOTA

Neni 5
Llojet e transaksioneve

Transaksionet për blerjen me të drejta të plota kanë për qëllim
shtimin e përhershëm të likuiditetit në sistemin bankar.

2. Transaksionet për shitjen me të drejta të plota kanë për qëllim 
tërheqjen e përhershme të likuiditetit nga sistemi bankar.



Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 5
qershor 2010

Banka e Shqipërisë 31

Neni 6
Titujt

1. Titujt që janë objekt i transaksioneve të shitblerjes me të drejta të 
plota janë:

a) bonot e thesarit me afat maturimi deri në 1 (një) vit dhe me
periudhë të mbetur në maturim jo më pak se 7 (shtatë) ditë; 
dhe/ose

b) tituj të tjerë, të cilët duhet të jenë instrumente borxhi, të kenë 
kredibilitet të lartë, të jenë të formës book-entry, e që bëhen 
objekt i këtyre transaksioneve me vendim të Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë.

2. Në llogaritjen e çmimit të titujve të përcaktuar në pikën 1 të 
këtij neni, Banka e Shqipërisë përdor konvencionet e pranuara 
gjerësisht në tregun të brendshëm të parasë. 

Neni 7
Subjektet

Banka e Shqipërisë kryen ndërhyrjet në tregun ndërbankar të parasë 
nëpërmjet transaksioneve të shitblerjeve me të drejta të plota me bankat
që:

a) janë të licencuara nga Banka e Shqipërisë dhe ushtrojnë
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë;

b) kanë llogari në sistemin e pagesave RTGS; dhe
c) kanë llogari në sistemin e regjistrit të titujve.

Neni 8
Mënyrat e kryerjes së transaksioneve

Transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota mund të kryhen 
nëpërmjet:

a) ankandit; dhe/ose
b) procedurave dypalëshe.

KREU III
VENDIMMARRJA

Neni 9
Vendimmarrja

1. Ndërhyrja në tregun ndërbankar të parasë nëpërmjet 
transaksioneve të shitblerjeve me të drejta të plota vendoset
nga Komiteti i Zbatimit të Politikës Monetare me propozim të



Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 5

qershor 2010

32 Banka e Shqipërisë

Departamentit të Politikës Monetare ose të Departamentit të
Operacioneve Monetare. 

2. Vendimi i Komitetit të Zbatimit të Politikës Monetare duhet të
përmbajë të paktën elementet e mëposhtme:

a) llojin e transaksionit (blerje ose shitje);
b) kohëzgjatjen e realizimit të ndërhyrjes;
c) vlerën nominale të transaksionit; dhe
d) mënyrën e kryerjes së transaksionit.

3. Departamenti i Operacioneve Monetare vendos momentin e
realizimit të ndërhyrjes brenda kohëzgjatjes së miratuar sipas 
pikës 2, shkronjës “b” të këtij neni.

4. Në rast se ndërhyrja e vendosur në përputhje me pikën 2 të
këtij neni nuk realizohet e plotë që në momentin e parë, 
Departamenti i Operacioneve Monetare brenda kohëzgjatjes së
realizimit të ndërhyrjes, mund të përsërisë ndërhyrjen për shumën
e paplotësuar duke respektuar kushtet fillestare të vendosura.

5. Departamenti i Operacioneve Monetare, në rastet kur ndërhyrja 
me transaksione të shitblerjes me të drejta të plota realizohet 
nëpërmjet procedurave dypalëshe, vlerëson, vendos dhe 
dokumenton mbi:

a) bankat me të cilat do të realizohen transaksionet; dhe
b) vlerën monetare të transaksioneve me secilën bankë të shprehur 

në vlerë nominale.

KREU IV
MËNYRAT E KRYERJES TË TRANSAKSIONEVE TË SHITBLERJEVE ME TË

DREJTA TË PLOTA

Neni 10
Ankandi

1. Ankandi për lidhjen e transaksioneve të shitblerjeve me të drejta 
të plota organizohet nga Komisioni i Organizimit të Ankandit, i
cili përbëhet nga 2 (dy) anëtarë të Departamenit të Operacioneve
Monetare në Bankën e Shqipërisë. 

2. Njoftimi për ankandin për lidhjen e transaksioneve të
shitblerjeve me të drejta të plota përmban të paktën të dhënat e 
mëposhtme:

a) llojin e transaksionit (blerje ose shitje);
b) numrin referues të ankandit;
c) datën dhe orën e zhvillimit të ankandit;
d) datën e shlyerjes së transaksioneve;
e) vlerën nominale të shpallur për ankand; dhe
f) titujt që do të jenë objekt i transaksionit.
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3. Ankandi zhvillohet jo më herët se 2 (dy) orë nga ora e shpalljes
së njoftimit. 

4. Kërkesa për pjesëmarrjen në ankandin për lidhjen e transaksioneve 
të shitblerjeve me të drejta të plota përmban të paktën të dhënat
e mëposhtme:

a) llojin e transaksionit (blerje ose shitje);
b) numrin referues të ankandit;
c) datën e zhvillimit të ankandit;
d) datën e shlyerjes së transaksioneve;
e) vlerën nominale të kërkuar;
f) të dhënat e titullit; dhe
g) normën e interesit.

5. Në ankand pranohen vetëm kërkesat e plotësuara në përputhje 
me pikën 4 të këtij neni.

6. Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të paraqesë deri në 5 (pesë) kërkesa 
pjesëmarrjeje në ankand. 

7. Kërkesat e pjesëmarrësve në ankandin për shitblerjen me të 
drejta të plota renditen duke krahasuar çmimin e kërkuar me
çmimin e tregut.

a) Në rastin e ankandit për blerjen me të drejta të plota, kërkesat 
renditen në rendin rritës duke nisur nga çmimi më i ulët i kërkuar 
krahasuar me çmimin e tregut;

b) Në rastin e ankandit për shitjen me të drejta të plota, kërkesat 
renditen në rendin zbritës duke nisur nga çmimi më i lartë i 
kërkuar krahasuar me çmimin e tregut.

8. Fituese në ankand konsiderohen kërkesat deri në plotësimin e 
vlerës nominale të shpallur në ankand.

9. Në rast se ka kërkesa me të njëjtin çmim, këto kërkesa
shpërndahen sipas mekanizmit proratë.

10. Pavarësisht pikës 8 të këtij neni, Banka e Shqipërisë rezervon
të drejtën e mospranimit të kërkesave, çmimi i të cilave devijon 
nga çmimi i tregut. Në këtë rast, Drejtori i Departamentit të 
Operacioneve Monetare vendos lëvizjen e pranueshme bazuar 
në propozimin e Komisionit të Organizimit të Ankandit. 

11. Në përfundim të ankandit, jo më vonë se 3 (orë) nga ora e 
zhvillimit të ankandit:

a) publikohet për sistemin bankar rezultati agregat i ankandit;
b) njoftohen pjesëmarrësit për rezultatin individual të ankandit. 

12. Rezultati agregat i ankandit përmban:

a) llojin e transaksionit (blerje/shitje);
b) numrin referues të ankandit;
c) datën e shlyerjes së transaksioneve;
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d) vlerën nominale të blerë/shitur;
e) llojin e titujve të blerë/shitur; dhe
f) normën e interesit të secilit prej titujve të blerë/shitur.

Neni 11
Procedurat dypalëshe

1. Ndërhyrja në tregun ndërbankar të parasë me transaksionet 
e shitblerjes me të drejta të plota që realizohet nëpërmjet 
procedurave dypalëshe, si rregull, nuk njoftohet paraprakisht 
nga Banka e Shqipërisë.

2. Bankat me të cilat synohet të kryhen transaksione të shitblerjes me 
të drejta të plota nëpërmjet procedurave dypalëshe, kontaktohen 
individualisht.

3. Në përfundim të ndërhyrjes me procedura dypalëshe, Banka e 
Shqipërisë mund të publikojë rezultatin agregat të ndërhyrjes, 
njoftim ky që përmban informacionin e mëposhtëm:

a. llojin e transaksionit (blerje ose shitje);
b. datën e shlyerjes së transaksioneve;
c. vlerën nominale të blerë/shitur;
d. llojin e titujve të blerë/shitur; dhe
e. normën e interesit të secilit prej titujve të blerë/shitur.

Neni 12
Mjetet e komunikimit

Mjetet e komunikimit për realizimin e ankandit ose procedurave 
dypalëshe janë: SWIFT, REUTERS, dhe/ose faks i konfirmuar me shkresë
zyrtare.

Neni 13
Dorëzimet dhe pagesat

Për shlyerjen e transaksionit, palët e përfshira kryejnë pagesat 
dhe lëvizjet e titujve në regjistrin e titujve në përputhje me dispozitat
e rregullores “Për transaksionet me titujt ndërmjet bankave dhe
funksionimin e sistemit të regjistrimit të titujve”.

ARDIAN FULLANI

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS


