
 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

B A N K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë 
KËSHILLI  MBIKËQYRËS 

V E N D I M 
 

                                                  Nr. 66, datë  30.08.2006 
 

PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT 

“MBI MËNYRËN E LLOGARITJES SË FIKSIT TË KURSIT TË KËMBIMIT TË LEKUT NË 
BANKËN E SHQIPËRISË” 

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

 
V E N D O S I : 

 
1. Të miratojë udhëzimin “Mbi mënyrën e llogaritjes së Fiksit të kursit të 

këmbimit të Lekut në Bankën e Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare si dhe strukturat e tjera 

në Bankën e Shqipërisë  për zbatimin e këtij vendimi. 
 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 

Shqipërisë. 
 

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr 71, datë 31.08.2005,  

 
 
SEKRETARI          KRYETARI     
  
Ylli Memisha                                                      Ardian Fullani 
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B A N K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë 

KËSHILLI MBIKËQYRËS 
 

UDHËZIMI 
 

“MBI MËNYRËN E LLOGARITJES SË “FIKSIT”  
TË KURSIT TË KËMBIMIT TË LEKUT, NË BANKËN E SHQIPËRISË”. 

 
 
Neni 1 

        
Baza ligjore dhe rregullative 

 
Ky udhëzim mbështetet në nenet 59 dhe 60 të ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe në rregulloren e Departamentit të 
Operacioneve Monetare të  Bankës së Shqipërisë.  

 
     Neni 2 
       
                                                      Qëllimi 
 

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i mënyrës së llogaritjes së “fiksit” për 
efekte të përftimit  të një niveli të vetëm reference të kursit të këmbimit të 
lekut, i cili më pas mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime 
statistikore, krahasuese, kontabilizuese, vlerësuese dhe tregtuese. 

 
     Neni 3 

 
                                                 Përkufizime 

 
3.1 Fiksi është kursi zyrtar i këmbimit i disa prej monedhave të huaja kundrejt    

lekut, që përfaqësohet nga një vlerë e vetme dhe publikohet nga Banka e 
Shqipërisë. 

 
3.2  Pjesëmarrësit janë bankat e nivelit të dytë dhe zyrat e këmbimit valutor, të 

cilat ofrojnë kurset e këmbimit të blerjes dhe të shitjes së euros dhe dollarit 
amerikan kundrejt lekut, në bazë të të cilave llogaritet fiksi i euros dhe dollarit 
amerikan kundrejt lekut. 

 
3.3  Monedha e referencës është ajo monedhë, kursi fiks i së cilës llogaritet 

drejtëpërdrejtë nga kuotimet e pjesëmarrësve në procesin e fiksit. 
Njëkohësisht, kursi fiks i kësaj monedhe shërben për llogaritjen e kursit fiks të 
këmbimit për monedha të tjera të përfshira në fiks.  
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Neni 4 

 
       Pjesëmarrësit në proces 

 
4.1 Pjesëmarrës në procesin e “fiksit” janë jo më pak se 6 banka të nivelit të dytë, 

që operojnë brenda vendit dhe vëllimi i veprimeve të të cilave përbën jo më 
pak se 60 për qind të vëllimit total të tregut ndërbankar.  Pjesëmarrëse janë 
dhe 4 zyra të këmbimit valutor, që operojnë në qytetin e Tiranës, sipas 
zgjedhjes së bërë nga Departamenti i Operacioneve Monetare, mbi bazën e 
vëllimit të tregtimit dhe të rregullsisë së raportimit të veprimeve të këmbimit 
valutor. Pjesëmarrja në procesin e “fiksit”, nuk i jep pjesëmarrësve favore. 
Detyrimet në këtë rast, lidhen me korrektesën në dërgimin në Bankën e 
Shqipërisë të të dhënave që kërkohen, në kohën dhe në mënyrën e 
përcaktuar më poshtë. Banka e Shqipërisë rishikon listën e pjesëmarrësve të 
zgjedhur, të paktën një herë në vit.  

 
4.2 Banka e Shqipërisë, në rastet kur nuk siguron informacionin e nevojshëm 

nga bankat ose zyrat e këmbimit valutor, të cilat janë pjesëmarrëse në 
procesin e përcaktimit të fiksit në përputhje me kriteret e pikës 4.1 e 
përcakton atë duke u bazuar në informacionin e marrë nga jo më pak se 3 
banka, të cilat përbëjnë të paktën 30 përqind të tregut ndërbankar. 

 
4.3 Banka e Shqipërisë, në rast se nuk ka informacionin e duhur nga 

pjesëmarrësit në procesin e përcaktimit të fiksit, në përputhje me pikën 1 dhe 
2, përcakton kursin zyrtar të këmbimit të njëjtë me atë të ditës së punës 
paraardhëse. 

       
 

Neni 5 
 

           Komunikimi 
 
5.1Bankat e nivelit të dytë i komunikojnë kurset e këmbimit të dollarit amerikan 

dhe euros nëpërmjet faqeve të tyre në Reuters. Nëse për arsye teknike një 
gjë e tillë është e pamundur, bankat duhet t’i japin kurset e tyre nëpërmjet 
Reuters Dealing, faksit, postës elektronike ose telefonit1. Zyrat e këmbimit 
valutor kontaktohen me telefon.  

 
5.2Bankat, pasi njoftohen me shkrim nga Departamenti i Operacioneve Monetare 

se do të jenë pjesëmarrëse në procesin e llogaritjes së fiksit, janë të 
detyruara që në intervalin e kohës të përcaktuar për llogaritjen e “fiksit”, të 
hedhin në faqet e tyre në Reuters të dhënat më të fundit të kursit të këmbimit 
të lekut kundrejt valutave kryesore.  

                                                 
1 Në rastet kur kurset e bankave të nivelit të dytë merren me telefon, atëherë ato duhet të konfirmohen më 
pas me faks sapo një gjë e tillë të jetë e mundur. 
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     Neni 6 

 
Koha e llogaritjes së kursit të këmbimit “fiksit” 

 
Llogaritja e kursit të këmbimit “fiks”, bëhet çdo ditë pune nga specialisti i 
këmbimeve valutore pranë Departamentit të Operacioneve Monetare. 
Procedura e llogaritjes fillon në orën 11.30.    

 
Neni 7 

 
Marrja  e informacionit  

 
7.1 Duke filluar nga ora 11.30, specialisti i këmbimeve valutore sigurohet që 

bankat e nivelit të dytë të paraqesin në faqen e tyre në Reuters kursin më të 
fundit2 të këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan dhe euros, me të cilin 
ato janë të gatshme të tregtojnë në tregun ndërbankar. Kursi i këmbimit, si më 
sipër, duhet të përmbajë dy vlera, të blerjes dhe të shitjes.  

 
7.2 Nëse vëren mosrespektim të kërkesave të këtij udhëzimi për komunikimin e 

të dhënave, specialisti i këmbimeve valutore kontakton me subjektin 
pjesëmarrës (ose subjektet) për marrjen e të dhënave (iu kërkon hedhjen e të 
dhënave në faqen përkatëse ose dërgimin e tyre nëpërmjet Reuters dealing, 
e-mail ose faksit). Rastet e mosrespektimit të kërkesave të udhëzimit lidhur 
me komunikimin evidentohen çdo ditë dhe kur ato janë të përsëritura për një 
subjekt të caktuar, specialisti i këmbimeve valutore njofton drejtuesit3 e 
Departamentit të Operacioneve Monetare dhe të Departamentit të 
Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, të cilët mund të vendosin për të 
përjashtuar subjektin nga lista e pjesëmarrësve të zgjedhur dhe zëvendësimit 
të tij me një subjekt tjetër. 

 
7.3 Duke filluar nga ora 11.30, specialisti i këmbimeve valutore kontakton me 

telefon me zyrat e këmbimit valutor dhe merr prej tyre kursin e këmbimit të 
lekut kundrejt dollarit amerikan dhe euros që ato deklarojnë se kanë të 
publikuara në tabelat e tyre. 

 
7.4  Vlerat e kursit të këmbimit të euros dhe dollarit amerikan kundrejt lekut të 

secilës prej bankave, si dhe vlerat e monedhave të listuara në nenin 8, pikat 4 
dhe 5 të këtij udhëzimi kundrejt dollarit amerikan, merren nga një program i 
Reuters- it, i cili automatikisht regjistron këto vlera në intervalin kohor 11:30-
12.00. 

 
 
                                                 
2 Për këtë, specialisti i këmbimeve valutore identifikon datën e vlefshmërisë së kurseve të këmbimit. 
3 Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin. 
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   Neni 8 
 
                Përpunimi i informacionit 

 
8.1Dollari amerikan është valuta e referencës. Në bazë të raporteve të valutave 

të tjera, me përjashtim të njësisë monetare të Bashkimit Monetar Evropian 
(euro), me valutën e referencës në tregun ndërkombëtar, llogaritet  kursi i 
këmbimit të lekut kundrejt tyre. 

 
8.2 Me marrjen e informacionit, specialisti i këmbimeve valutore i hedh të dhënat 

në progamin përkatës, i cili i rendit kurset sipas rendit zbritës duke nisur nga 
vlera më e lartë. Pasi përjashton dy vlerat më të ulëta dhe të larta të këmbimit 
të dollarit amerikan dhe euros kundrejt lekut, llogarit vlerën mesatare të 
kuotimeve të mbetura për të dyja këto monedha. Vlerat që përftohen 
përfaqësojnë “fiksin” e kursit të këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan 
dhe euros. 

 
8.3 Me përftimin e vlerës së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut kundrejt valutës 

së referencës si më sipër, llogariten raportet e këmbimit të lekut kundrejt 
valutave të tjera, sipas raporteve të tyre në tregun ndërkombëtar kundrejt 
dollarit amerikan në momentin e llogaritjes së “fiksit”. 

 
8.4 Çdo ditë, do të llogaritet “fiksi” për këto valuta: dollarin amerikan, euron, jenin 

japonez, paundin britanik, frangën zvicerane, dollarin australian, dollarin 
kanadez, koronën suedeze, koronën norvegjeze, koronën daneze dhe njësinë 
monetare të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Çdo ditë, do të llogaritet “fiksi” për 
këto metale të çmuara : ar (për 1 onc) dhe argjend  (për 1 onc).  

                                                                                                                                                            
8.5 Dy herë në muaj, në ditën e mesit dhe të fundit të punës të çdo muaji, do të 

llogaritet “fiksi” për këto monedha: lira turke, leva bullgare, juani kinez, tolari 
sloven, fiorinta hungareze, rubla ruse, kuna kroate, korona çeke dhe dinari 
maqedonas. Për llogaritjen e kursit zyrtar të këmbimit të të gjitha monedhave 
të përmendura në këtë paragraf, si valutë reference përdoret kursi i dollarit 
amerikan me lekun.  

 
8.6 Nëse gjykohet e nevojshme si rezultat i zhvillimeve në tregun e brendshëm të 

këmbimeve valutore, valutat për të cilat llogaritet “fiksi” me frekuencë ditore 
ose më të rrallë, mund të shtohen ose të pakësohen. Propozimi për shtimin 
ose pakësimin e monedhave bëhet nga Departamenti i Operacioneve 
Monetare dhe miratohet nga Administratori Përgjegjës. 
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Neni 9 
 

Publikimi dhe shpallja e “fiksit” 
 
9.1 Me përfundimin e procesit të llogaritjes së kursit zyrtar të këmbimit, rreth orës 

12.00, hidhen të dhënat e “fiksit” të ri të llogaritur, në faqen e Bankës së 
Shqipërisë në Reuters, në faqen e Bankës së Shqipërisë në internet dhe në 
sistemin automatik që përdoret në Bankën e Shqipërisë. Nëse për arsye 
teknike, një gjë e tillë është e pamundur, informacioni jepet nëpërmjet 
telefonit, faksit ose postës elektronike. Njëkohësisht, specialisti i këmbimeve 
valutore i dërgon të dhënat pranë departamenteve të Bankës së Shqipërisë, 
që janë të interesuara.  

 
9.2 Personat fizik dhe juridik njihen me kursin zyrtar të këmbimit në faqen e 

internetit të Bankës së Shqipërisë ose kontaktojnë, nëpërmjet një shkresë, 
Bankën e Shqipërisë e cila informon me shkrim mbi  kursin e këmbimit 
nëpërmjet një shkrese zyrtare të protokolluar sipas llojit të informacionit, e cila 
nxirret përkatësisht: 
a) Nga Departamenti i Operacioneve Monetare në rast se informacioni i 

kërkuar ka lidhje me kurset ditore të monedhave të huaja ndaj lekut. 
b) Nga Departamenti i Statistikave nëse informacioni i kërkuar lidhet me 

tregues të përpunuar të tillë si: mesataret mujore e tremujore 
 
      Neni 10 

 
Ruajtja dhe arkivimi 

 
Specialisti i këmbimeve valutore në Departamentin e Operacioneve 
Monetare, përveç formës elektronike, i ruan të dhënat për çdo proces të 
“fiksit” (faqet dhe bisedat në Reuters, mesazhet në e-mail etj.) edhe në formë 
fizike. Në përputhje me rregullat e Bankës së Shqipërisë për arkivimin e 
materialeve, kryen dërgimin e tyre periodik në arkivë. Në çdo rast, specialisti i 
këmbimeve valutore siguron që çdo fletë e llogaritjes së “fiksit” të nënshkruhet 
prej tij dhe nga një prej drejtuesve të departamentit.  

 
      Neni 11 

 
 Hyrja në fuqi 

 
Ky udhëzim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 

KK  
 

Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës  
                                       

Ardian Fullanii 


