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KËSHILLI MBIKËQYRËS 

 

 

RREGULLORE  

MBI MARRËVESHJET E RIBLERJES 

DHE TË ANASJELLTA  TË RIBLERJES 

 

(Miratuar me VKM nr. 93, date 13.12.2006, ndryshuar me VKM nr. 12, date 14.02.2007, 

ndryshuar me VKM nr. 22, date 16.05.2007, ndryshuar me VKM nr. 76, date 29.10.2008, 

ndryshuar me VKM nr. 46, date 30.06.2010, ndryshuar me VKM nr. 13, date 26.02.2014, 

ndryshuar me VKM nr. 78, date 18.12.2014, ndryshuar me VKM nr. 66, date 01.06.2016) 

 

KREU I 

TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Objekti 

 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave të 

ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e parasë, nëpërmjet marrëveshjeve të 

riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes.  

 

 

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”, neni 1, pika 4, 

shkronjat “a”dhe “ç”; neni 3, pikat 2 dhe 4, shkronjat “a” dhe “e” neni 43, 

shkronjat “a” dhe “c” si dhe me ligjin
1
 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë “; 

b) udhëzimin e Guvernatorit “Mbi procedurat e funksionimit të Komitetit të Zbatimit 

të Politikës Monetare
2
 ; 

c) vendimin e Këshillit Mbikëqyrës për miratimin e rregullores “Mbi garancitë në 

operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë” 

d) vendimin e Këshillit Mbikëqyrës për miratimin e “Kontratës – Tip për 

marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes së letrave me vlerë”; 

                                                 
1
 Ndryshuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 

2
 Ndryshuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
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e) vendimin e Këshillit Mbikëqyrës për miratimin e rregullores “Mbi organizimin 

dhe funksionimin e Departamentit të Operacioneve Monetare”. 

 

  

Neni 3 

Objektivi i ndërhyrjes me marrëveshje riblerjeje dhe të anasjelltë riblerjeje 

 

Në përmbushje të objektivit operacional të politikës monetare, Banka e Shqipërisë 

ndërhyn në tregun ndërbankar nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 

riblerjes, duke synuar orientimin e normave afatshkurtra të interesit të këtij tregu. 

Gjithashtu, nëpërmjet ndërhyrjes me marrëveshje të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, 

Banka e Shqipërisë synon administrimin afatshkurtër të likuiditetit të sistemit bankar.
3
 

. 

Neni 4 

Përkufizime 

 

Në këtë rregullore termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:  

a) “Ndërhyrje në tregun e parasë” – është realizimi nga  Banka e Shqipërisë i 

operacioneve të tregut të hapur me bankat që operojnë në Shqipëri. Këto 

ndërhyrje synojnë përmbushjen e objektivit operacional të politikës monetare të 

Bankës së Shqipërisë, administrimin afatshkurtër të likuiditetit në sistemin 

bankar, si dhe zbutjen e luhatjeve të interesit të tregut ndërbankar.
4
  

 

b) “Marrëveshje riblerjeje” - është marrëveshja me anë të së cilës Banka e 

Shqipërisë shet tituj
5
, duke marrë përsipër t’i blejë ato sipas kushteve të rëna 

dakord paraprakisht me një bankë të nivelit të dytë, me qëllim zvogëlimin e 

përkohshëm të likuiditetit në sistemin bankar.  

 

c) “Marrëveshje e anasjelltë riblerjeje” - është marrëveshja me anën e së cilës, 

Banka e Shqipërisë blen tituj duke marrë përsipër t’i shesë ato sipas kushteve të 

rëna dakord paraprakisht me një bankë të nivelit të dytë, me qëllim rritjen e 

përkohshme të likuiditetit në sistemin bankar. 

 

d) “Instrument rregullues i Bankës së Shqipërisë ” -  është instrument i tregut të 

hapur, që përdoret nga Banka e Shqipërisë për realizimin e ndërhyrjeve në tregun 

e parasë. Ky instrument ka për qëllimin rregullimin e likuiditetit dhe të strukturës 

së tij.  

 

e) “Instrument kryesor i zbatimit të politikës monetare të Bankës së 

Shqipërisë” -  është instrument i rregullt i tregut të hapur, që përdoret nga Banka 

e Shqipërisë në baza javore për të realizuar ndërhyrjet në tregun e parasë me 

                                                 
3
 Ndryshuar me VKM nr. 46, dt. 30.06.2010 

4
 Ndryshuar me VKM nr. 46, dt. 30.06.2010 

5
 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
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qëllim arritjen e objektivit operacional të politikës monetare
6
. Instrumenti kryesor 

i zbatimit të politikës monetare është marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e 

riblerjes me maturim një-javor.  

 

f) “Interesi i riblerjes” – është norma e interesit e përcaktuar nga palët në një 

marrëveshje riblerjeje ose të anasjelltë riblerjeje, me të cilën do të riblihen letrat 

me vlerë. Ky interes shprehet në përqindje në bazë vjetore, dy shifra pas presjes 

dhjetore
7
 

 

 

g)  “Interesi i tregut” - është interesi i paguar për instrumentet e përdorura në tregun 

ndërbankar, i përcaktuar nga kërkesa dhe oferta në këtë treg. Në mungesë të 

përcaktimit të interesit në tregun ndërbankar të parasë, interesi i tregut do të 

llogaritet në bazë të kurbës lineare të interesit të përftuar nga interesi bazë dhe 

yield-et e bonove të thesarit.   

 

h) “Norma bazë e interesit” - është interesi i riblerjes i marrëveshjeve të riblerjes 

dhe të anasjellta të riblerjes, i përcaktuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të 

Bankës së Shqipërisë. 

 

i) “Kontrata - Tip për marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”, 
është kontrata njëvjeçare, e lidhur midis Bankës së Shqipërisë dhe një banke të 

nivelit të dytë, e cila nënshkruhet përpara lidhjes së marrëveshjes së riblerjes/të 

anasjella të riblerjes me qëllim zbatimin e kësaj të fundit.  

 

j) “Ankand” - është procedura për realizimin e ndërhyrjeve në tregun e parasë që 

organizohet nga rregulla, të cilët përcaktojnë shpërndarjen e fondeve në bazë të 

kërkesave të bëra nga  bankat e nivelit të dytë.  

 

k) “Ankandi standard” – është ankandi që zhvillohet të paktën 1 (një) ditë pune 

pas njoftimit të
8
 Departamentit të Operacioneve Monetare të Bankës së 

Shqipërisë. Data e zhvillimit të këtij ankandi është e përcaktuar paraprakisht. 

 

l) “Ankandi i shpejtë” – është ankandi që zhvillohet të paktën një orë nga njoftimi 

i Departamentit të Operacioneve Monetare të Bankës së Shqipërisë. Data e 

zhvillimit të këtij ankandi nuk është e përcaktuar paraprakisht. 

 

m) “Procedura dypalëshe” - është mënyra për realizimin e ndërhyrjeve në tregun e 

parasë, në të cilën bankat e nivelit të dytë kontaktohen individualisht nga Banka e 

Shqipërisë.  

 

n) “Ankandi me çmim fiks” është ankandi i marrëveshjes së riblerjes / të anasjelltë 

të riblerjes, i organizuar nga Banka e Shqipërisë, në të cilin plotësimi i kërkesave 

                                                 
6
 Ndryshuar me VKM nr. 46, dt. 30.06.2010 

7
 Ndryshuar me VKM nr. 22, date 16.05.2007 

8
 Ndryshuar me VKM nr. 66, date 01.06.2016 
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të pjesëmarrësve bëhet sipas interesit të riblerjes, të përcaktuar nga Banka e  

Shqipërisë.  

 

o) “Ankandi me shumë çmime” është ankandi i marrëveshjes së riblerjes/të 

anasjelltë riblerjes, i organizuar nga Banka e Shqipërisë, në të cilin plotësimi i 

kërkesave të pjesëmarrësve bëhet sipas interesit të riblerjes, të kërkuar nga bankat 

e nivelit të dytë.     

 

p) “Kërkesë” është shprehja e vullnetit të bankës së nivelit të dytë, për të marrë 

pjesë në ankandet e marrëveshjeve të riblerjes/të anasjellta riblerjes, duke 

përcaktuar shumën dhe interesin e riblerjes.  

 

q) “Shitës” është subjekti në marrëveshjen e riblerjes, që merr përsipër t’i shesë letra 

me vlerë blerësit dhe t’i riblejë ato në fund të periudhës së marrëveshjes. Ky 

subjekt do ta mbajë këtë emër, të përcaktuar, gjatë gjithë periudhës së 

marrëveshjes. 

 

r) “Blerës” është subjekti në marrëveshjen e riblerjes, që merr përsipër të blejë tituj 

nga shitësi dhe t'i rishesë ato në fund të periudhës së marrëveshjes. Ky subjekt do 

ta mbajë këtë emër, të përcaktuar, gjatë gjithë periudhës së marrëveshjes. 

 

s) “Prorata” - është raporti i sasisë së mbetur deri në plotësimin e shumës së 

shpallur me shumën e kërkesave me interes të barabartë riblerjeje. 

 

t) “Banka” është personi juridik, që kryen veprimtari bankare sipas licencës së 

dhënë nga Banka e Shqipërisë. 

 

u) “Rezultati agregat” – është një përmbledhje e rezultatit të përgjithshëm të 

ankandit ose procedurave dypalëshe. 

 

v) “Lëvizja e pranueshme e nivelit interesit” – është kufiri maksimal ose minimal 

i pranueshëm i devijimit të nivelit të interesit të kërkuar nga bankat e nivelit të 

dytë, në krahasim me nivelin e interesit të tregut. 

 

y) “Kohëzgjatja e realizimit të ndërhyrjes” – është periudha e përcaktuar për 

realizimin e ndërhyrjes në tregun e parasë.  

 

z) Norma e pjesëmarrjes” – është raporti i shumës së kërkesave të një banke ndaj 

shumës së shpallur nga Banka e Shqipërisë në ankandin me shumë çmime, e 

shprehur në përqindje
9
. 

 

aa) “bono thesari” – është titull shtetëror, me afat maturimi deri në një vit, i cili 

tregtohet me zbritje dhe emetohet dhe garantohet nga Qeveria e Republikës së 

Shqipërisë”
10

. 

                                                 
9
 Shtuar me VKM nr. 76, dt. 29.10.2008 

10
 Shtuar me VKM  nr. 13, dt. 26.02.2014 
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bb) “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”
11

.  

 

cc) “Sistemi AFISaR (Albanian Financial Instrument Settlement and 

Registration) është sistemi qendror i regjistrimit dhe i shlyerjes të titujve të 

shtetit shqiptar, për të cilët Banka e Shqipërisë organizon ankandin sipas 

marrëveshjes së lidhur midis saj dhe Ministrisë së Financave. Ky sistem mund të 

regjistrojë dhe të shlyejë edhe titujt që mund të emetojë Banka e Shqipërisë”
12

. 

 

 

 

KREU II 

LLOJET E MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLTA TË 

RIBLERJES 

 

Neni 5 

Llojet 

 

1. Marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes kategorizohen sipas afatit të 

maturimit tyre, si vijon: 

a) marrëveshje me afat maturimi 1– (një) ditor; 

b) marrëveshje me afat maturimi 1 – (një) javor; dhe 

c) marrëveshje me afat maturimi  deri në 3-(tre) muaj.
13

 

d) shfuqizuar
14

 

 

2. Marrëveshjet e përcaktuara në shkronjat “a” dhe “c”
15

 të pikës 1 të këtij neni, janë 

instrumente rregulluese të Bankës së Shqipërisë, ndërsa marrëveshja e përcaktuar në 

shkronjën “b” është instrumenti kryesor I zbatimit të politikës monetare të Bankës së 

Shqipërisë. 

 

Neni 6 

Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me afat maturimi 1– (një) ditor 

 

1. Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me afat maturimi 1 – (një) ditor, është 

marrëveshja me të cilën Banka e Shqipërisë shet/blen tituj, duke marrë përsipër t’i 

riblejë/rishesë ato 1 (një) ditë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes. 

 

2. Ndërhyrja në tregun e parasë nëpërmjet marrëveshjes së riblerjes/të anasjelltë të 

riblerjes me afat maturimi 1 – (një) ditor kryhet nëpërmjet ankandit me shumë çmime.  

                                                 
11

 Shtuar me VKM  nr. 13, dt. 26.02.2014 
12

 Shtuar me VKM  nr. 78, dt. 18.12.2014 
13

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
14

 Shfuqizuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
15

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
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3. Norma e interesit të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes me afat 

maturimi 1 – (një) ditor, përcaktohet nga bankat. Banka e  Shqipërisë ka të drejtë të 

refuzojë kërkesat, interesi i të cilave është i devijuar nga interesi i tregut në ditën që 

kryhet ankandi. 

 

4. Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me afat maturimi 1 – (një) ditor 

realizohet nëpërmjet ankandit të shpejtë.  

 

Neni 7 

Marrëveshje riblerjeje/ e anasjelltë riblerjeje me afat maturimi 1 – (një) javor 

 

1. Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me maturim 1 – (një) javor, është 

marrëveshja me të cilën Banka e Shqipërisë shet/blen tituj, duke marrë përsipër t’i 

riblejë/ t’i rishesë këto letra, 7 (shtatë) ditë pas ditës së hyrjes në fuqi të marrëveshjes.  

 

2. Ndërhyrja në tregun e parasë nëpërmjet marrëveshjes së riblerjes/të anasjelltë të 

riblerjes me afat maturimi 1 –  (një) javor mund të kryhet nëpërmjet ankandit me 

çmim fiks ose ankandit me shumë çmime. 

 

3. Norma e interesit të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes me afat 

maturimi 1 – (një) javor është norma bazë e interesit e caktuar nga Banka e 

Shqipërisë. Në rastin e ankandit me shumë çmime, norma bazë shërben si nivel 

maksimal për marrëveshjet e riblerjes dhe si nivel minimal për marrëveshjet e 

anasjellta të riblerjes.  

 

4. Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me afat maturimi 1 – (një) javor 

realizohet çdo javë nëpërmjet ankandit standard në Bankën e Shqipërisë. 

 

 

Neni 8
16

 

Shfuqizuar 

 

Neni 9 

Marrëveshje riblerjeje /e anasjelltë riblerjeje me afat maturimi deri në 3 – (tre) 

muaj
17

 

 

1. Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me afat maturimi deri në 3-(tre) muaj, 

është marrëveshja me të cilën Banka e Shqipërisë shet/blen tituj, duke marrë përsipër 

t’i riblejë/t’i rishesë këta tituj pas një periudhe të barabartë me afatin e maturimit, 

duke nisur prej ditës së hyrjes në fuqi të marrëveshjes.
18

  

 

                                                 
16

 Shfuqizuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
17

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
18

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
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2. Ndërhyrja në tregun e parasë nëpërmjet marrëveshjes së riblerjes/të anasjelltë të 

riblerjes me afat maturimi deri në 3-(tre) muaj
19

 kryhet nëpërmjet ankandit me shumë 

çmime. 

 

3. Norma e interesit të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes me afat 

maturimi deri në 3-(tre) muaj,
20

 përcaktohet nga bankat. Banka e  Shqipërisë ka të 

drejtë të refuzojë kërkesat, interesi i të cilave është i devijuar nga interesi i tregut në 

ditën që kryhet ankandi.  

 

4. Marrëveshja e riblerjes ose e anasjelltë e riblerjes me afat deri në 3-(tre) muaj
21

 

realizohet nëpërmjet ankandit të shpejtë ose procedurave dypalëshe. 

 

 

 

KREU III 

VENDIMMARRJA 

 

Neni 10 

Vendimi për normat e interesit të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të 

riblerjes 

 

1. Këshillit Mbikëqyrës vendos për normën bazë të interesit të marrëveshjeve të 

riblerjes/të anasjelltë të riblerjes me maturim 1 – (një) javor.  

 

2. Drejtori i Departamenti të Operacioneve Monetare, vendos lëvizjen e pranueshme  të 

nivelit të interesit të riblerjes të kërkuar nga bankat, nga interesi i tregut për 

marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes me afat maturimi 1– (një) ditor 

dhe deri në 3-(tre) muaj,
22

 bazuar në propozimin e Komisionit të Organizimit të 

Ankandit sipas nenit 15.  

 

 

Neni 11 

Vendimi për ndërhyrjen me marrëveshje të riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes 

 

1 Me propozimin e Departamentit të Operacioneve Monetare, Komiteti i Zbatimit të 

Politikës Monetare vendos : 

 

a) Për llojin e instrumentit rregullues të përshkruar në nenin 5 të kësaj rregulloreje 

që do të përdoret për realizimin e ndërhyrjeve në tregun e parasë si dhe për 

kohëzgjatjen e realizimit të ndërhyrjes.  

 

                                                 
19

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
20

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
21

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
22

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
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b) Për realizimin e ndërhyrjes në tregun e parasë me marrëveshje të riblerjes/ të 

anasjelltë të riblerjes me afat maturimi deri në 3-(tre) muaj,
23

 nëpërmjet ankandit 

të shpejtë apo nëpërmjet procedurave dypalëshe.  

 

c) Për formën e ankandit, me çmim fiks apo me shumë çmime, për lidhjen e 

marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes, me afat maturimi 1 – (një) 

javor.  

 

d) Për shumën (në vlerë nominale) që do të shpallet në ankand ose për procedurën 

dypalëshe, në rastet kur ndërhyrja me marrëveshje riblerjeje dhe të anasjelltë 

riblerjeje kryhet nëpërmjet ankandit me shumë çmime ose me procedura 

dypalëshe.  

 

e) Për nivelin e normës së pjesëmarrjes në çdo ankand me shumë çmime të shpallur 

nga Banka e Shqipërisë për lidhjen e marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 

riblerjes
24

. 

 

2.   Në rast se shuma e përcaktuar sipas pikës 1, shkronja d të këtij neni nuk 

      plotësohet, Departamenti i Operacioneve Monetare brenda kohëzgjatjes së  

      realizimit të  ndërhyrjes, mund të përsërisë ndërhyrjen duke përdorur të  

 njëjtin instrument  rregullues, të vendosur sipas pikës 1, shkronja a të këtij neni.  

 

3. Në rast se gjatë periudhës së kohëzgjatjes së realizimit të ndërhyrjes të vendosur 

sipas pikës 1 shkronja ”a” të këtij neni, ka ndryshime të paparashikuara në situatën e 

likuiditetit, Departamenti i Operacioneve Monetare, ka të drejtë të ndërhyjë me 

marrëveshje riblerjeje dhe të anasjelltë riblerjeje me maturim 1 (një) ditor, me shumë 

të shpallur jo më të madhe se 10 (dhjetë) për qind e shumës së vendosur sipas pikës 

1, shkronja “d” të këtij neni për ndërhyrjen nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes dhe 

të anasjellta të riblerjes me maturim 1(një) javor.
25

  

 

4. Drejtori i Departamentit të Operacioneve Monetare vendos për momentin e 

ndërhyrjes me ankande të shpejta  brenda kohëzgjatjes së ndërhyrjes të përcaktuar 

me vendim të Komitetit të Zbatimit të Politikës Monetare sipas pikës 1 shkronja a të 

këtij neni. 

 

5. Departamenti i Operacioneve Monetare, në rastet kur ndërhyrja me marrëveshje 

riblerjeje dhe të anasjelltë riblerjeje realizohet nëpërmjet procedurave dypalëshe, 

vlerëson dhe  vendos:  

a) momentin e ndërhyrjes brenda kohëzgjatjes së realizimit të saj, të 

përcaktuar sipas pikës 1,  shkronja a të këtij neni; 

b) bankat me të cilat do të lidhet marrëveshja; dhe 

c) vlerën monetare të objektit të marrëveshjes (shumën e hyrjes në 

marrëveshje) me secilën bankë të shprehur në vlerë nominale. 

                                                 
23

 Ndryshuar me VKM nr. 66, dt. 01.06.2016 
24

 Shtuar me VKM nr.76, dt. 29.10.2008 
25

 Shtuar me VKM nr.46, dt. 30.06.2010 



 9 

 

 

KREU IV 

ZBATIMI I NDËRHYRJEVE NË TREGUN E PARASË NËPËRMJET 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLTA TË RIBLERJES 

 

 

Neni 12 

Subjektet dhe detyrimet e tyre 

 

1. Banka e Shqipërisë kryen ndërhyrjet në tregun e parasë nëpërmjet lidhjes së 

marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 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. 

c) të kenë llogari në sistemin AFISaR
26

 

 

2. Banka e Shqipërisë lidh marrëveshje riblerjeje dhe të anasjellta riblerjeje vetëm me 

subjektet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, të cilat kanë nënshkruar paraprakisht 

Kontratën - Tip. 

 

 

Neni 13 

Titujt 

 

1. Titujt, objekt i marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes janë bonot e 

thesarit dhe obligacionet, në lekë, të emetuar nga Qeveria e Republikës së 

Shqipërisë
27

. 

 

2. Letrat me vlerë do të përcaktohen dhe vlerësohen sipas dispozitave të rregullores 

“Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”. 

 

 

Neni 14 

Organizimi i ankandit 

 

1. Ankandet standarde të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 

zhvillohen çdo javë, ditën e mërkurë në orën 14.00 në ambientet e Departamentit të 

Operacioneve Monetare të Bankës së Shqipërisë.  

 

2. Në rast se dita e mërkurë e javës është ditë pushimi, ankandi organizohet ditën 

pasuese të punës. 

 

                                                 
26

 Shtuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
27

 Ndryshuar me VKM nr. 76, dt. 29.10.2008, me VKM nr. 13, dt. 26.02.2014 
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3. Në raste të jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë me vendim të Komitetit të Zbatimit 

të Politikës Monetare mund të ndryshojë ditën dhe/ose orën e zhvillimit të ankandit 

standard, duke njoftuar bankat paraprakisht. 

 

4. Ankandet e shpejta të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 

zhvillohen sipas përcaktimit në nenin 11, pika 3 në ambientet e Departamentit të 

Operacioneve Monetare të Bankës së Shqipërisë.  

 

 

 

Neni 15 

Komisioni i organizimit të ankandit 

 

Ankandet e marrëveshjeve të riblerjeve dhe të anasjellta riblerjeje organizohen nga 

një komision, i cili përbëhet nga dy anëtarë të përhershëm, punonjës të Departamentit 

të Operacioneve Monetare shfuqizuar
28

.  

 

 

Neni 16 

Mjetet e komunikimit 

 

Mjetet e komunikimit të pranueshme për realizimin e ankandit ose procedurave 

dypalëshe janë SWIFT, REUTERS, faks ose shkresë zyrtare. 

 

 

Neni 17 

Njoftimi për zhvillimin e ankandit 

 

1. Për ankandet standarde të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes Banka 

e Shqipërisë njofton bankat jo më vonë se 1(një) ditë përpara zhvillimit të ankandit.  

 

2. Për ankandet e shpejta të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes, Banka 

e Shqipërisë njofton bankat jo më vonë se 1(një) orë përpara zhvillimit të ankandit. 

 

3. Njoftimi si rregull përmban të dhënat e mëposhtme: 

a) numrin e ankandit; 

b) llojin e marrëveshjes (riblerjeje ose e anasjelltë riblerjeje); 

c) llojin e ankandit (me shumë çmime ose me çmim fiks); 

d) shumën  e shpallur në vlerë nominale (në rast të ankandeve me shumë çmime); 

e) normën fikse të interesit riblerjes (në rast të ankandit me çmim fiks); 

f) datën dhe orën e ankandit; 

g) datën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes; 

h) datën e përfundimit të marrëveshjes; 

i) të dhënat për letrën me vlerë (në rast të marrëveshjes së riblerjes) – llojin e letrës 

me vlerë, numrin e letrës me vlerë, datën e emetimit, datën e maturimit. 

                                                 
28

 Shfuqizuar (dhe DM) me VKM  nr. 46, dt. 30.06.2010 
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j) normën e pjesëmarrjes
29

 

 

 

Neni 18 

Kërkesat për pjesëmarrje në ankand dhe refuzimi i kërkesave
30

 

 

1. Bankat dërgojnë kërkesat e tyre në Bankën e Shqipërisë, në Departamentin e 

Operacioneve  Monetare jo më vonë se ora e shpallur në njoftimin e Bankës së 

Shqipërisë. 

 

2. Kërkesat për pjesëmarrje në ankandin e marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 

riblerjes duhet të përfshijnë si rregull informacionin si më poshtë: 

a) numrin e ankandit; 

b) llojin e marrëveshjes (riblerjeje/ e anasjelltë riblerjeje); 

c) datën e zhvillimit të ankandit  

d) datën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes 

e) datën e përfundimit të marrëveshjes 

f) shumën në vlerë nominale të pjesëmarrjes në ankand ; 

g) interesin e riblerjes; 

h) të dhënat për letrën me vlerë (në rast të marrëveshjes së anasjelltë të riblerjes) - 

llojin e letrës me vlerë, numrin e letrës me vlerë, datën e emetimit, datën e 

maturimit. 

i) informacion për bankën pjesëmarrëse (në rast se kërkesa dërgohet me faks ose me 

shkresë zyrtare) ose kodin identifikues (në rast se kërkesa dërgohet me Reuters 

dhe SWIFT). 

 

Formulari për pjesëmarrjen në ankand paraqitet në aneksin bashkëngjitur kësaj 

rregulloreje.  

 

3. Për ankandet me shumë çmime, bankat paraqesin jo më shumë se pesë kërkesa me 

interes të ndryshëm riblerjeje. 

 

4. Raporti i shumës së kërkesave të një banke ndaj shumës së shpallur në këto ankande 

nuk duhet të jetë më i lartë se norma e pjesëmarrjes, e shpallur nga Banka e 

Shqipërisë në njoftimin e ankandit.
31

 

 

5. Shuma e kërkesës për pjesëmarrje në ankand është jo më e vogël se 10(dhjetë) 

milionë lekë dhe mund të shtohet me shumëfisha prej 10(dhjetë) milionë lekësh. 

 

6. Në rast të pasaktësive në plotësimin e kërkesës, Komisioni i Organizimit të Ankandit 

ka të drejte të refuzoje kërkesën
32

.  

 

                                                 
29

 Shtuar me VKM nr. 76, dt. 29.10.2008 
30

 Shtuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
31

 Shtuar me VKM nr. 76, dt. 29.10.2008 
32

 Shtuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
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7.  Në rast se banka nuk zotëron instrumentin në momentin e shqyrtimit të kërkesave, 

Komisioni i Organizimit të Ankandit, ka të drejtë të refuzojë kërkesën pas marrjes së 

miratimit nga banka
33

. 

 

Neni 19 

Shpërndarja e kërkesave në ankand 

 

1. Në ankandet e marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes me çmim fiks, 

Banka e Shqipërisë pranon të gjitha kërkesat e bankave të paraqitura në përputhje me 

nenin 18 të kësaj rregulloreje.  

 

2. Në ankandet e marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të riblerjes me shumë 

çmime, kërkesat për shpalljen fitues renditen sipas rendit rritës ose zbritës si më 

poshtë:  

 

a) për ankandet e marrëveshjes së riblerjes, kërkesat renditen në rend rritës 

duke nisur nga kërkesa me interes riblerjeje më të ulët; ndërsa 

b) për ankandet e marrëveshjes së anasjelltë të riblerjes, kërkesat renditen në 

rend zbritës duke nisur nga kërkesa me interes riblerjeje më të lartë. 

 

Fituese shpallen bankat, kërkesat e të cilave janë të plotësuara sipas nenit 18, si dhe në 

përputhje me nenin 7, pika 3 dhe nenin 10, pika 2 të kësaj rregulloreje, deri në plotësimin 

e shumës së shpallur nga Banka e Shqipërisë.  

 

3. Në rast se dy ose më shumë kërkesa kanë interes të barabartë riblerjeje, atëherë për 

shpërndarjen e kërkesave deri në plotësimin e shumës së shpallur nga Banka e 

Shqipërisë aplikohet prorata. Prorata aplikohet në mënyrë uniforme për të gjitha 

kërkesat me interes të barabartë riblerjeje.  

 

4. Çmimi i blerjes së titujve në marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 

llogaritet sipas formulës së përcaktuar nga Ministria e Financave në dokumentet 

përkatëse ku bazohet emetimi i tyre
34

. 

 

5. Çmimi i riblerjes së letrës me vlerë në marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të 

riblerjes, llogaritet sipas formulës së mëposhtme:  

Çr = Çb * (1+
365

Ir
*d)                   ku, 

 

Çr – çmimi i riblerjes 

Çb – çmimi i blerjes 

Ir – interesi i riblerjes 

d – ditët e kohëzgjatjes së marrëveshjes së riblerjes/të anasjelltë të riblerjes
35

. 

                                                 
33

 Shtuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
34

 Ndryshuar me VKM nr. 22, date 16.05.2007, me VKM nr. 76, dt. 29.10.2008, me VKM nr. 66, dt. 

01.06.2016. 
35

 Shtuar me VKM nr. 22, dt. 16.05.2007 
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Neni 20 

Shpallja e rezultateve të ankandit 

 

1. Banka e Shqipërisë, pas përfundimit të ankandit dhe jo më vonë se 3(tre) orë nga ora 

e zhvillimit të tij, njofton individualisht bankat fituese. 

 

2. Banka e Shqipërisë publikon rezultatin agregat të ankandit, brenda afatit të përcaktuar 

në pikën 1 të këtij neni. 

 

3. Njoftimi për rezultatin agregat të ankandit përmban si rregull: 

a) numrin e ankandit; 

b) llojin e marrëveshjes (riblerjeje ose e anasjelltë riblerjeje); 

c) datën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes; 

d) datën e përfundimit të marrëveshjes; 

e) numrin e kërkesave; 

f) numrin e kërkesave të pranuara; 

g) shumën  e kërkuar në vlerë nominale; 

h) shumën e pranuar në vlerë nominale; 

i) normën fikse të interesit të riblerjes (në rast të ankandit me çmim fiks); 

j) normën e ponderuar të interesit të riblerjes të kërkuar; 

k) normën e ponderuar të interesit të riblerjes së pranuar; 

l) normën minimum të interesit të riblerjes të kërkuar; 

m) normën minimum të interesit të riblerjes të pranuar; 

n) normën maksimum të interesit të riblerjes të kërkuar; dhe 

o) normën maksimum të interesit të riblerjes të pranuar. 

 

Neni 21 

Procedurat dypalëshe 

 

1. Realizimi i ndërhyrjeve në tregun e parasë me marrëveshje të riblerjes dhe të 

anasjellta të riblerjes nëpërmjet procedurave dypalëshe, kryhet duke kontaktuar jo më 

pak se 3(tre) banka deri në plotësimin e shumës së vendosur për ndërhyrje, sipas nenit 

11, pika 1, shkronja d të kësaj rregulloreje.  

 

2. Bankat me të cilat do të realizohet ndërhyrja përcaktohen sipas nenit 11, pika 4, 

shkronja “b” të kësaj rregulloreje  dhe në bazë të: 

a) strukturës të shpërndarjes së likuiditetit të sistemit bankar; 

b) aktivizimit të tyre në tregun ndërbankar të parasë; 

c) kuotimeve të publikuara për huamarrjen/huadhënien e fondeve me të njëjtin 

maturim si marrëveshja e riblerjes dhe e anasjelltë e riblerjes, me të cilën 

realizohet ndërhyrja në tregun e parasë. 
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3. Ndërhyrja në tregun e parasë me marrëveshje të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 

që realizohet nëpërmjet procedurave dypalëshe, si rregull, nuk njoftohet paraprakisht 

nga Banka e Shqipërisë.  

 

4. Në përfundim të ndërhyrjes me procedura dypalëshe, Banka e Shqipërisë publikon 

rezultatin agregat. Ky publikim përmban: 

a) llojin e marrëveshjes (riblerjeje ose të anasjelltë riblerjeje); 

b) datën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes; 

c) datën e përfundimit të marrëveshjes; 

d) vlerën monetare totale në vlerë nominale të marrëveshjes së realizuar (shumën 

totale të marrëveshjes); dhe 

e) normën e ponderuar të interesit të riblerjes.  

 

 

 

KREU V 

PROCEDURAT E KLERINGUT  DHE TË 

RREGULLIMIT TË LLOGARIVE 
 

Neni 22 

Periudha e kleringut të llogarive 

 

1. Veprimet e kleringut për marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, kryhen 

në ditën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes dhe në ditën e përfundimit të afatit sipas 

llojit të marrëveshjes dhe të përcaktuara në: 

a) njoftimin e publikuar nga Banka e Shqipërisë sipas nenit 17, pika 3 të kësaj 

rregulloreje, në rastin e realizimit të ndërhyrjes me ankand; 

b) datën e shprehur nga Banka e Shqipërisë dhe të rënë dakord nga banka në rastin e 

realizimit të ndërhyrjes, nëpërmjet procedurave dypalëshe. 

 

2. Në rast se dita e përfundimit të marrëveshjes së riblerjes/të anasjelltë të riblerjes bie 

ditë pushimi, kleringu kryhet në ditën më të afërt të punës. 

 

Neni 22/1
36

 

Masat në rastet e mosplotësimit të detyrimeve 

 

1. Në rast se banka, në 12 muajt e fundit, nuk plotëson detyrimet në datën e hyrjes në 

fuqi të marrëveshjeve për më tepër se një herë, Banka e Shqipërisë pezullon bankën 

për 15 ditë kalendarike nga e drejta për pjesëmarrje në ndërhyrjet e tregut të parasë, 

realizuar nëpërmjet marrëveshjeve të përcaktuara në nenin 12.  

 

2. Në rast se banka, me dashje, nuk plotëson detyrimet në datën e përfundimit të 

marrëveshjes, Banka e Shqipërisë ka të drejtë të pezullojë bankën nga pjesëmarrja 

në ndërhyrjet në tregun e parasë, realizuar nëpërmjet marrëveshjeve të përcaktuara 

në nenin 12, deri në një njoftim të dytë.  

                                                 
36

 Shtuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
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Neni 23 

Veprimet për kleringun e llogarive 

 

1. Veprimet për kleringun e llogarive për marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjelltë të 

riblerjes, kryhen në sistemet e Bankës së Shqipërisë
37

. 

 

2.  Regjistrimi dhe shlyerja e titujve që janë objekt i marrëveshjeve të riblerjeve kryhet 

në përputhje me rregullat e përcaktuara në rregulloren ”Për funksionimin e sistemit 

qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)
38

. 

 

3. Shfuqizuar
39

.   

 

4. Në rast se periudha e përfundimit të marrëveshjes së riblerjes dhe të anasjelltë të 

riblerjes shtyhet sipas përcaktimit në nenin 22, pika 2
40

, Banka e Shqipërisë  

paguan/përfiton interes për ditët shtesë.  

 

 

KREU VI 

DISPOZITA E FUNDIT 

 

Neni 24
41

 

Shfuqizuar 
 

 KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS 

 

  ARDIAN FULLANI  

 

                                                 
37

 Ndryshuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
38

 Ndryshuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
39

 Shfuqizuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
40

 Ndryshuar me VKM nr. 78, dt. 18.12.2014 
41

Shfuqizuar me VKM nr. 22, dt. 16.05.2007 
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Aneks:  

Formulari për pjesëmarrjen në ankandet e marrëveshjes së riblerjes/të anasjelltëtë 

riblerjes 
 

KËRKESË 

drejtuar 

Departamentit të Operacioneve Monetare 

 

Për pjesëmarrje në ankandin për marrëveshjet e riblerjes/të anasjellta, të organizuar nga 

Banka e Shqipërisë. 

 

Numri i ankandit: ___________ 

 

Lloji i marrëveshjes (riblerje/e anasjelltë riblerjeje): _____________ 

 

Blerës_________________                               Shitës_________________ 

 

Data e organizimit të ankandit:___/__/_____ 

Data e hyrjes në fuqi të marrëveshjes: ___/__/_____ 

Data e përfundimit të marrëveshjes: ___/__/_____ 

 

Në përgjigje të njoftimit të bërë nga Banka e Shqipërisë për ankandet për marrëveshjen e 

riblerjes/ të anasjelltë të riblerjes po paraqesim kërkesën tonë si vijon: 

 

Shuma në vlerë nominale ________________(__________)  lekë                                     

 

Interesi i riblerjes__________% 

 

Të dhënat për letrën me vlerë: 

 

Lloji i letrës me vlerë: ________________ 

Numri i letrës me vlerë: _______________ 

Data e emetimit: ____________________ 

Data e maturimit: ___________________ 

 

Të dhënat për bankën pjesëmarrëse: 

 

Telefon     _______________________ 

Faks           _______________________ 

       

                                                     Emri dhe firma e personit të autorizuar 

                                                                          ( ____________________ ) 
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Në rast të pjesëmarrjes në ankand nëpërmjet faxit/shkresës zyrtare,  ky formular duhet të 

paraqitet i vulosur në Bankën e Shqipërisë, Departamenti i Operacioneve Monetare,  

Sektori i Operacioneve Monetare. Në rast të pjesëmarrjes në ankand nëpërmjet 

REUTERS-it/Swif-it, bankat duhen të identifikohen me kodin e tyre individual duke 

plotësuar në fushat përkatëse të dhënat e kërkuara nga ky formular.  


