
 
 
                 

SPI Albania Project: Assessing the impact of IFRS implementation on the 
Banking regulatory framework 

 
Inventar i Rregulloreve Bankare të Grupuara sipas Shkallës së Ndikimit dhe Rendesisë 

së Ndryshimit, të Miratuara nga Grupi i Punës. 
 

  Klasifikimi I Rregulloreve nga Grupi I Punes  
Grupi 1   

1 Rregullore “Për administrimin e rrezikut të kredisë 

2 
Rregullore "Për madhësinë dhe plotësimin e "kapitalit fillestar minimal" për veprimtaritë e lejuara për 
bankat e degët e bankave të huaja të licencuara" 

3 Rregullore "Për pozicionet e hapura valutore" 

4 Udhëzim "Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit" 
5 Bank Accounting Manual  

Grupi 2  
1 Rregullorja "Për administrimin e rezikut nga ekspozimet e mëdha të Bankave" 

2 Rregullore “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” 

3 Udhëzim "Për kapitalin rregullator të bankës" 

4 Udhëzim metodik "Për rreziqet nga këmbimet valutore" 

5 Rregullore për mbikëqyrjen e konsoliduar 
6 Rregullore "Për ekspertët kontabël të autorizuar" 

7 Rregullore "Mbi rreziqet e tregut" 
8 Udhëzim "Për çertifikatat e depozitave" 

Grupi 3  

1 Rregullore "Për funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë" 

2 
Rregullore "Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në subjektet e licencuara 
nga Banka e Shqipërisë" 

3 Rregullore "Për parandalimin e pastrimit të parave" 

4 Udhëzim "Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave" 

5 Udhëzim "Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore" 

6 
Udhëzimi “Për procedurën e nxjerrjes së raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që 
mbahen në Regjistrin e Kredive” 

 Rregullore “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve të bankave të huaja" 

 Rregullore "Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare" 
 Rregullore "Për veprimtarinë valutore" 

 Rregullore "Për Sistemin e Kontrollit të Brendshëm në Bankat dhe Degët e Bankave të Huaja" 
 Rregullore "Për administratorët e bankave dhe të degëve të bankave të huaja" 

 Udhëzim "Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore" 

 Udhëzim "Për likuiditetin e bankave" 

 
Manuali i veprimeve korrigjuese ndaj bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë 

 


