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Banka e Bashkuar e 
Shqiperise 
 

MESAZH I KRYETARIT TE KESHILLIT DREJTUES 
 

Është me të vërtetë një kënaqësi dhe privilegj i madh për të paraqitur, në emër të Bordit të 
Drejtorëve, Raportin Vjetor dhe Pasqyrat Financiare të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë (BBSH) 
për fund vitin më 31 dhjetor 2017. Gjatë kësaj periudhe kemi përjetuar një performancë pozitive 
dhe të qëndrueshme. 
Baza jonë e klientëve Korporatë dhe Individë vazhdon të rritet dhe të forcohet.  
 

Në këtë mënyrë, ne kemi hedhur një themel të fortë për të vazhduar të rritemi se bashku me 

klientët tanë, duke ju permbajtur në të njëjtën kohë parimeve etike të Sheriatit.BBSH ka siguruar 

një strukturë produktesh dhe shërbimesh të vecanta të cilat kontribuojnë në ekonominë shqiptare 

dhe mban pozicionin e saj të vetëm dhe pionier në Bankingut pa interes. 

Viti 2018 duket se paraqet sfida të caktuara për industrinë bankare shqiptare. Ne jemi të 

përkushtuar për të ruajtur entuziazmin tonë dhe të angazhuar për të rrëmbyer çdo mundësi për të 

ofruar shërbimin më të mirë për klientët tanë pa bërë asnjë kompromis të parimit tonë bankar pa 

interes. Fokusi ynë do të mbetet në ndertimin e maredhnieve afatgjata me klientet dhe në 

kërkimin e mundësive për zgjerim në tregun financiar shqiptar 

Në emër të Keshillit Drejtues, do të doja të shprehja mirënjohjen time për të gjithë aktorët tanë, 

sidomos anëtarët e stafit dhe ekipin e menaxhimit, për kontributin e tyre të rëndësishëm në 

arritjen e objektivave tona. Falënderimet dhe mirënjohjet e mia u takojnë Klientëve tanë me 

vlerë, Institucioneve Qeveritare dhe Bankës së Shqipërisë për mbështetjen dhe bashkëpunimin e 

vazhdueshëm. 

Së fundi, falenderojmë posaçërisht Aksionerët e Bankës për angazhimin e tyre të plotë në 

mbështetjen e qëllimeve tona, Këshilltarin tonë të Sheriatit për këshillat dhe mbikëqyrjen e tij, si 

dhe çdo klient të BBSH për besnikërinë dhe besimin e tyre në bankën tonë, ndërsa ne të gjithë 

shohim përpara për një të ardhme më të begatë. 

 

Kamil Gökhan Bozkurt 

KRYETAR I KESHILLIT DREJTUES 
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MESAZH I DREJTORIT TE PERGJITHSHEM 

 

Viti 2017 ofroi serish një mjedis bankar më kërkues dhe sfidues ne Shqiperi, gjë që tregon se 

ekonomia shqiptare është duke u rikuperuar dhe duke ofruar më shumë mundësi. Banka e 

Bashkuar e Shqipërisë e përqafoi këtë mundësi dhe vazhdoi të regjistrojë zhvillime pozitive dhe 

prirje rritëse në shumicën e segmenteve të aktiviteteve të biznesit të saj. 

B.B.Sh. ka vazhduar dhenien e financimeve per subjektet e biznesit dhe individët në të gjithë 

Shqipërinë. Nga ana tjetër, me krenari theksojmë besimin e vazhdueshëm që kanë treguar 

qytetarët dhe bizneset shqiptare permes kanalizimit te aktiviteteve te tyre të biznesit dhe 

vendosjen e depozitave prane bankes sone. B.B.Sh. është angazhuar për të ofruar qasje unike për 

klientët e saj dhe per te mbështetur e shtuar vlerë në ekonominë shqiptare. Përpjekjet e 

vazhdueshme të B.B.Sh. do të jenë ne drejtim te zhvillimit te produkteve të reja dhe angazhimit në 

biznes në një mënyrë sociale të përgjegjëshme që ploteson nevojat e komunitetit në përgjithësi. 

Për shkak të vlerësimit të monedhës vendase (LEK), sipas standardeve të IFRS kemi regjistruar një 

rezultat negativ, pasi kapitali i Bankës është në US $. Megjithatë, ne gjithashtu dëshirojmë të 

ndajmë faktin qe edhe per kete vit kemi regjistruar rezultat operacional pozitiv që tregon se jemi në 

rrugën e duhur për ta sjellë Bankën në një nivel tjetër. 

E angazhuar për të zbatuar parimet bankare islamike, ofrimin e shërbimeve cilësore dhe vlera te 

shëndosha bankare, B.B.Sh. planifikon të vazhdojë te zgjeroje gamen e produkteve dhe shërbimeve 

të saj në 2018. Fokusi ynë do të jetë mbështetja e sektorëve të ekonomisë reale me theks të 

veçantë tek individët dhe projektet e reja të shëndetshme të biznesit. 

Do të doja të përfitoj nga ky rast për të falënderuar sinqerisht aksionerët tanë të nderuar, ne 
vecanti Bankën Islamike për Zhvillim (IDB), si dhe Keshillin Drejtues për besimin dhe mbështetjen e 
tyre të vazhdueshme, per vizionin e qartë dhee mbështetjen duke na udhehequr drejt suksesit ne 
nje industri te tille konkuruese. 
 
Së fundi, dua të shpreh mirënjohje për kolegët e mi të çmuar për punën e tyre të jashtëzakonshme 
si dhe për Këshilltarin e Shari’a për udhezimet dhe mbikëqyrjen e tij. Një vlerësim i veçantë i takon 
klientëve tanë dhe partnerëve të biznesit për besimin e tyre dhe bashkëpunimin e frutshëm. 
 

 

 

Muhamed Prlja 

DREJTOR I PERGJITHSHEM 
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Misioni  

“Promovimi i parimeve dhe produkteve islamike bankare ne 

Shqiperi, ofrimi ne menyre te vazhdueshme te sherbimeve te 

cilesise se larte  ne te gjithe segmentet e aktiviteteve dhe 

operacioneve te bankes, ne perfitim te klienteve tane, te 

komunitetit, te aksionereve tane si edhe te punonjesve te bankes”. 
 

 

Objektivi madhor  

“Te jemi nje banke islamike e qendrueshme, progresive dhe 

moderne duke ofruar sherbime dhe produkte cilesore dhe 

konkurruese”. 
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I. VESHTRIM I PERGJITHSHEM MBI BBSH 

 

 
Struktura e Aksionereve 

Nr. Aksioneret  Pjesemarrja (%) Vendi 

1 Banka Islamike per Zhvillim, 

Jeddah 

86.70% Arabia Saudite 

2 Ithmaar Bank B.S.C. 4.63% Bahrain 

3 DallahAlbaraka Holding Co 2.32% Bahrain 

4 Business Focuss SDN BHD 1.47% Malajzi 

6 Të tjerë 4.88% Arabia Saudite 

 

Islamic Development Bank (IDB), është aksioneri kryesor me pothuaj 87% të aksioneve pjesëmarrëse, 
ndjekur nga Ithmaar Bank B.S.C, Dallah Albaraka Holding Co,dhe të tjerë individë të cilët përbëjnë pjesën e 
mbetur të kapitalit të bankës. 
Banka e Bashkuar e Shqipërisë është themeluar si Banka e parë në Shqipëri, qellimi i së cilës është të operoje 
në përputhje me parimet islamike bankare. 
Aksioneri i saj kryesor është vlerësuar në kategorinë AAA prej tre nga agjensitë më të mëdha ndërkombëtare 
të rankimit (Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch), dhe i është “Ponderuar Risku ZERO si Bankë për Zhvillim 
Multilateral” nga Komiteti i Bazelit për Mbikqyrjen Bankare dhe Komisionit te Komuniteteve Evropiane. 
Qëllimi kryesor i tij është të përshpejtojë zhvillimin ekonomik dhe progresin shoqëror të vendeve anëtare 
dhe komuniteteve Islamike, në mënyrë individuale si edhe bashkarisht, në përputhje me parimet e Ligjit 
islamik te Sheriatit. 
 
Banka e Bashkuar e Shqiperise drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria. 
 

Keshilli Drejtues perbehet nga pese (5) anetaret e meposhtem: 

Gokhan Gozkurt                                 -Kryetar 

Amer Bukvic                                        -Nënkryetar 

Sharol Razi Bin ABD Razar                -Anëtar 

Emina Sisic                                           - Anëtar 

Gazmend Haxhia                                -Anëtar 
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Gokhan K. BOZKURT (Kryetar) 

I diplomuar në Ekonomi në Universitetin Bilkent në Ankara – Turqi; Fituar titullin Master of Arts ne 

Universitetin Johns Hopkins – Baltimore, MD USA. Eksperiencë e gjatë në sektorin bankar dhe atë të 

komunikacionit, drejtues i departamenteve te ndryshme deri ne Drejtor i Pergjithshem; anëtar i 

Keshillit Drejtues te institucioneve te rendesishme. 

 

Amer BUKVIC (Zv. Kryetar) 

Ka përfunduar Universitetin Ndërkombetar Islamik të Malajzisë, mban titullin BHSC në Shkencat 

Politike; Master i Arteve ne Marrëdhenie Ndërkombëtare, Universiteti Ndërkombëtar i Japonisë. Z. 

Bukvic ka eksperiencë të gjatë akademike. Aktualisht është Drejtor i Përgjithshëm i Bosna Bank 

International (BBI), ndër më të mirat në Federaten e Bosnje Hercegovines. 

 

Sharol Razi Bin ABD RAZAR (Anetar) 

Diplomuar në degën Administrim Biznesi në Universitetin e Wisconsin – Madison SHBA dhe më vonë 

merr titullin Analist Financiar i Regjistruar nga Shoqata pë Manaxhimin e Investimeve dhe Kërkimeve 

– Charlottesville, Virginia, USA. Më pas Master në Administrim Biznesi nga Universiteti i Oxfordit. Z. 

Razar ka eksperiencë 20 vjeçare në sistemin bankar dhe financiar, aktualisht ai punon në 

Departamentin e Investimeve të Bankës Islamike për Zhvillim – Jeddah, Arabia Saudite, vlerësuar me 

AAA.  

 

Emina SISIC (Anetare) 

Ka përfunduar studime Bachelor në Ekonomi ne Universitetin e Sarajeves. Gëzon titullin Ekspert 

Kontabël i Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Federatës së Bosnje 

Hercegovines. Znj. Sisic, gëzon titullin Mastër në Drejtim nga Universiteti i Sarajeves si dhe Mastër në 

Administrim Biznesi Ndërkombetar nga Griffith College, Dublin. Znj. Sisic ka eksperiencë të gjatë në 

sektorin bankar duke mbuluar pozicione të ndryshme drejtuese.  

 

Gazmend HAXHIA (Anetar)       

Eshtë diplomuar me rezultate të larta në Universitetin e Tiranes – Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në vitin 

1990. Më pas ka ndjekur studimet pas-universitare duke marrë titullin: Master of International Affairs 

ne Universitetin Columbia, New York (1994) si dhe trajnime të avancuara në institucione të 

rëndësishme si Harvard Business School etj. Ka një eksperiencë të rëndësishme si këshilltar në KM per 

Administratën Publike si dhe një kontribut të gjatë në fushën akademike. Me përvojën si 

administrator i suksesshem në fushën e biznesit ka dhënë kontributin e tij në zhvillimet e suksesshme 

te aktivitetit të bankës.  
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Komiteti i Auditimit perbehet nga tre (3) anetaret e meposhtem: 
 
Emina Sisic                                       -Kryetar 
Albana Ferraj                                   -Anetar 
Joana Pano                                      -Anetar 
 

Emina SISIC  
Ka perfunduar studime Bachelor ne Ekonomi ne Universitetin e Sarajeves. Gezon titullin Ekspert Kontabel i 
Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilisteve dhe Auditoreve te Federates se Bosnje Hercegovines. Znj. Sisic, gezon 
titullin Master ne Drejtim nga Universiteti i Sarajeves si dhe Master ne Administrim Biznesi Nderkombetar nga 
Griffith College, Dublin. Eksperience e gjate ne sektorin bankar duke mbuluar pozicione te ndryshme drejtuese. 
 

Albana Ferraj 
Znj. Ferraj ka perfunduar studimet universitare prane Fakultetit te Ekonomise – Universiteti i Tiranes (1996). 
Po prane ketij fakulteti ajo ka perfunduar, studimet pasuniversitare ne programin e perbashket Master ne 
Administrim Biznes, me Universitetin e Nebraskes SHBA  (2003). Gjate vitit 1997 e ne vazhdimesi ajo ofron 
sherbimet e saj si pedagoge e jashtme e Departamentit te Kontabilitetit prane UT.  
Znj. Ferraj, cilesohet si profesioniste me njohuri te thelluara ne fushen e kontabilitet finances dhe ka fituar 
Liçensen Profesionale si Kontabilisti Miratuar dhe Ekspert Kontabel i Regjistruar. Gjate eksperiences se saj ka 
perfituar cilesi dhe kualifikime te rendesishme ne fushen e drejtimit financiar, sistemet e kontrollit te 
brendshem, kontabilitet kosto e drejtimi, standarte kombetare e nderkombetare te raportimit financiar, 
kuadri rregullator mbikqyres se institucioneve financiare etj. 
 

Joana Pano 
Eshte diplomuar ne Universitetin e Tiranes, Dega Finance Kontabilitet (2008). Gjithashtu Znj. Pano ka 

perfunduar studimet dhe ka marre Diplome Master te Nivelit te Dyte ne Kontabilitet po prane Universitetit te 

Tiranes (2010). Nga viti 2013 ka fituar titullin Ekspert Kontabel i Autorizuar. 

Ka eksperience dhe angazhime te ndryshme ne fushen e auditimit si dhe ne fushen e konsulencave financiare, 

duke kontribuar ne rritjen e vlerave te kompanive ku ka punuar me ane te ekzpertizes se saj profesionale si 

dhe pergjegjshmerise dhe etikes qe  karakterizon marredheniet e saj te punes. 

 

Drejtoria 

 

Muhamed Prlja   - CEO 

Eshte diplomuar ne vitin 1999 ne profilin Administrim Biznesi ne Universitetin Nderkombetar te Malajzise. Me 

pas ka ndjekur studimet Master degree ne Islamic Finance ne Fakultetin Ekonomik – Universiteti i Sarajeves. 

Pjesmarres ne trajnime te avancuara ne institucione te rendesishme bankare dhe financiare. Pas nje 

experience te sukseshme 15 vjecare ne pozicione drejtuese ne institucione te rendesishme bankare dhe 

financiare, ne Mars te vitit 2015 Z. Prlja u emerua Drejtor i Pergjithshem i Bankes se Bashkuar te Shqiperise. 
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II. BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE DHE PARIMET E BANKINGUT 
ISLAMIK 

 
BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A. (BBSH), eshte shoqeri aksionere e regjistruar si person 
juridik me Vendimin Nr. 4315 date 13.05.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane.  
E licensuar nga Banka e Shqiperise me Licencen Nr. 03 date 11.01.1999 “Per te vepruar si Banke ne 
Republiken e Shqiperise”.  
BBSH ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me Licencen Nr. 03/1 e cila i lejon kryerjen e te gjitha 
veprimtarive bankare sipas percaktimit te nenit 4 te Ligjit Nr. 9662 date 18.12.2006 “Per bankat ne 
Republiken e Shqiperise” si me poshte vijon: 
 

1. Te gjitha format e huadhenies, duke perfshire edhe financimin per nevoja konsumatore dhe 
financimin me hipoteke; 

2. Qirane financiare; 
3. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, duke perfshire kartat e kreditit 

dhe te debitit, ceqet e udhetarit, ceqet bankare dhe kartat e pageses; 
4. Ofrimin e garancive; 
5. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valuator, ne 

nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: 
o Instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave, etj.), 
o Kembim valutor, 
o Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se 

interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe 
percaktojne vleren e norms se fitimit ne te ardhmen. 

6. Ofrimin e sherbimit te kasave te sigurimit; 
7. Sherbime keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite 

e listuara ne pikat 2 deri 6 si me siper. 
 
Veshtrim i pergjithshem 
Financa dhe Bankingu Islamik jane bere tashme nje pjese e rendesishme e sistemit financiar 
nderkombetar dhe eshte nje nga komponentet e tij me rritje me te shpejte.  
Në vazhdën e krizës financiare, ka pasur një debat të përtërirë për rolin që financat islamike mund 
të luajnë në stabilizimin e sistemit financiar global, që lidhen me parime të forta etike mbi të cilat 
është bazuar ky lloj i financave. 
 
Financa islamike eshte zbatuar ne vendet perendimore, kryesisht per te perfituar nga avantazhet e 
ofruara nga qendrat Europiane financiare, te tilla si Luksemburgu dhe Zvicra. Nga kjo tendence e 
pare, munden te perfitonin vetem klientet korporate dhe retail.  
Duke qene se po verehet gjithnje me shume fuqia ne rritje e komuniteteve te ndryshme muslimane 
te vendeve te Ballkanit dhe Europes, vetem së fundmi ka filluar t’u ofrohet edhe segmentit te 
klienteve individe. 
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Perputhshmeria me ligjin e “Sheriatit” te strategjive dhe politikave ne bankat islamike ne pergjithesi dhe 
tek BBSH ne veçanti 

 
Strategjite e investimit dhe politikat e rrezikut jane ne perputhje me parimet islamike ku investimi i fondeve 
behet ne biznese etike qe nuk i sjellin dem njerezve apo mjedisit. 
Gjithashtu, parimet etike ne takaful shtrihen edhe ne bizneset ose produktet qe nuk bien ndesh me ligjin e 
Sheriatit. Si proçesi ashtu edhe produkti final duhet te jene ne perputhje me kete ligj. 
Per shembull, investimet ne pije alkoolike dhe kazino jane te ndaluara ne islam. Per analogji, politikat e 
rrezikut ne sigurime nuk duhet te bien ndesh me Sheriatin. Kjo mund te arrihet nepermjet ngritjes se nje 
bordi funksional te Sheriatit per te drejtuar dhe miratuar politikat e rrezikut, strategjite e investimit, dhe 
produktet qe ofrohen. 
 
 

III. ARRITJET E BBSH PER VITIN 2017 
 
Vitet e fundit jane shoqëruar me konsolidimin dhe përmirësimin e aktiviteteve të biznesit të Bankes, ndër 
të cilat më të spikaturat janë: 
1. Rënia e nivelit të financimeve jo performuese ne nivelin 7.6% ne 31 Dhjetor 2017; 
2. Rritja e portofolit te financimeve performuese me 23% krahasuar me vitin 2016; 
3. Vitet financiare 2014-2017 jane mbyllur me rezultat pozitiv; 
4. Segmenti i shitjeve eshte zgjeruar dhe perforcuar me punonjes te rinj qe kane njohuri mbi tregun 

dhe/ose mbi sistemin bankar; 
5. Eshte zhvilluar perqasja e shitjeve ne menyre te tille qe te zevendesohen financimet jo standart dhe te 

rritet fitimi nga portofoli i financimeve performuese; 
6. Jane ndermarre nje sere masash per te menaxhuar dhe monitoruar perpjekjet dhe  procesin e 

shitjeve: 
a. Objektiva mujore shitjeje per cdo dege; 
b. Perpjekje javore dhe mujore per shitjet(vizita dhe perthithja e klienteve te rinj); 
c. Raportim dhe monitorim; 
d. Zhvillimi i nje perqasje te strukturuar dhe oferte per klientet me pakice(Retail).  

7. Pergjate vitit 2017 vazhdoi fushata e Retail e fokusuar ne tre produkte kryesore(blerje shtepie dhe 
ndertimi,rimodellim shtepie-se bashku me blerjet nga bankat e tjera dhe financime hipotekare) duke 
kontribuar ne diversifikimin  portofolit te financimit. 

 

Zhvillimet ne portfolin e financimeve per vitin 2017 

Veprimet e Bankës së Shqipërisë kanë mbështetur aktivitetin financues të sektorit bankar.Ulja e normës 

bazë të fitimit ka mbështetur financimin në monedhën vendase. 

Nga ana tjetër, masat kundërciklike kanë mbështetur aktivitetin financues të sektorit bankar, siç 

tregohet nga efekti që kanë pasur në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit të sektorit. Për shkak të 

zgjerimit të tepricës së financimit brenda intervalit të përcaktuar, sektori bankar ka përmirësuar raportin 

e mjaftueshmërisë së kapitalit me 5.73 pikë përqindjeje.  
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Portofoli i financimeve i BBSH ka treguar nje trend rritës përgjatë vitit 2017 si dhe nje renie te 

vazhdueshme te nivelit te kredive joperformuese: 

 

 

Financimet joperformuese për vitet 2014-2017 kanë treguar një trend rënës te arritur nëpërmjet: 

- Rritjes se portofolit te financimit 
- Ripagesave në cash të financimeve jopërformuese; 
- Fshirjes se financimeve jopërformuese. 
-  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

31-Dec-14 31-Dec-15 31-Dec-16 31-Dec-17

Financimet Neto 

Standarde, 84% 

Ne proçes, 5% 

Nenstandard, 3% 

E dyshimte, 0.1% E humbur, 7.6% Viti 2016 

Standarde, 89% 

Ne proçes, 4% 

Nenstandard, 0.9% 

E dyshimte, 1.6% 

E humbur, 5.0% 

Viti 2017 
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IV. Struktura Organizative 
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V. SHPERNDARJA E RRJETIT TE DEGEVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra e Bankës është vendosur në Tiranë. Aktualisht Banka ka një shpërndarje  

të aktivitetit në 4 qytetet Tirane, Shkoder, Fier dhe Durres si dhe ka dy agjenci 

 të vendosura në Tiranë.  

 

DREJTORIA DHE DEGA QENDRORE - 
TIRANE 
Adresa: Rruga “Dritan Hoxha”, 
Nd. 11, H.3, Njesia Bashkiake Nr. 7, 
Kutia Postare 128, 
Kodi Postar 1023. 
Tirane. 
Tel.: +355 4 240 4575 / 6 / 7 
Fax: +355 4 2404558 
SWIFT: AAISALTR 
REUTERS CODE: AAIB 
E-mail: info@uba.com.al 
Per sugjerime: sugjerime@uba.com.al 
 
 AGJENCIA BULEVARD - TIRANE 
Adresa: Rruga “Donika Kastrioti”, 
Nd. 3, H.3, 
Njesia Bashkiake Nr. 5, 
Kodi Postar 1019, 
Tirane. 
Tel.: +355 4 2228460 
Fax: +355 4 2227408 
SWIFT: AAISALTR 
REUTERS CODE: AAIB 
E-mail: info@uba.com.al 

 AGJENCIA TIRANA 1 - TIRANE 

Adresa: Rriuga “Arkitekt Kasemi” 
Nd. 92, H.6 , 
Njesia Bashkiake Nr.3, 
Kodi Postar 1005 
Tirane. 
Tel/Fax: +355 4 2346169 
SWIFT: AAISALTR 
REUTERS CODE: AAIB 
E-mail: info@uba.com.al 

DEGA SHKODER 
Adresa: Rruga “Qemal Dracini”  
Kodi Postar 4001. 
Shkoder. 
Tel.: +355 22 248487 / 248783 
Fax: +355 22 248487 
SWIFT: AAISALTR 
REUTERS CODE: AAIB 
E-mail: info@uba.com.al 

 

 

 

DEGA FIER 
Adresa: Lagjia “11 Janari”, 
Rruga “Ramiz Aranitasi”, 
Kodi Postar 9301. 
Fier. 
Tel.: +355 34 224691 / 224747 
Fax: +355 34 224691 
SWIFT: AAISALTR 
REUTERS CODE: AAIB 
E-mail: info@uba.com.al 
 
 DEGA DURRES 
Adresa: Lagjia Nr. 4, 
Rruga “Egnatia”, 
Kodi Postar 2001. 
Durres. 
Tel.: +355 52 239507 
Fax: +355 52 239508 
SWIFT: AAISALTR 
REUTERS CODE: AAIB 
E-mail: info@uba.com.al 

mailto:info@uba.com.al
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VI. BURIMET NJEREZORE DHE TRAJNIMET 
BBSH i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve me qëllim përmirësimin e 
performancës individuale të punonjësve dhe të Bankës në përgjithësi. 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë vlerëson diversitetin ku vazhdimisht, mirëpret aplikuesit nga të gjitha besimet 
e nga të gjitha grupet shoqërore. 

Si një bankë me standarte të larta etike, BBSH punon me plane afatgjata. Ne e ndihmojmë stafin tonë të 
zhvillohet, të fitojnë aftësi te reja, te plotesojne potencialet e tyre dhe te jetojne jete te balancuara.  

Ne punojmë së bashku si nje ekip dhe vlerësojmë secilin prej punonjësve tanë. Kjo është ajo qe e ben BBSH-
në një vend të deshirueshem per te punuar. 

Ne besojmë se njerëzit që ne punesojmë janë pasuria jonë më e rëndësishme. BBSH eshte plotesisht e 
angazhuar per te siguruar “mundësi te barabarta” duke qene gjithnje ne kerkim te elementeve me 
potencialet me te mira me qellim permbushjen e objektivave tona te biznesit, gjithnjë tëe bazuara në 
aftesitë dhe kompetencat. 

BBSH në përputhje me kuadrin rregullativ per shëndetin dhe sigurinë e punonjësve ne pune, kujdeset për të 
siguruar një vend pune modern, të shëndetshëm dhe të sigurt. 

Gjatë vitit 2017, Banka ka investuar në riorganizimin dhe trajnimin e stafit ekzistues, si dhe në punësimin e 
stafit te ri.  

Manaxhimi i Bankës ka krijuar kapacitete të përshtatshme organizative dhe ka ristrukturuar operacionet 
duke synuar krijimin e një institucioni financiar bashkëkohor dhe arritjen e qëllimeve të saj strategjike. 

Në fund të muajit Dhjetor 2017, Banka ka patur te punesuar ne total 79 punonjes (2016: 77). 

            

Trajnime të ndryshme të personelit të bankës për vitin 2017: 

 Trajnime dhe kurse orientimi në punë në fushën e Operacione Financiare Islame - Turqi 

 Ligji i Falimentit; 

 Për mbrojtjen e parasë; 

 Financimi i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme; 

 AML - Rregullat dhe procedurat; 

 Mashtrimi dhe abuzimi i brendshëm;  

 Zbulimi i mentalitetit dhe stilit të negociatave individuale; 

 Programi për Zhvillimin e Udhëheqjes - Udhëheqja për ekipet me performancë të lartë; 

 Konflikti i interesit dhe marrëdhënia me klientët; 

 Siguria e TI; 

 Legjislacioni Tatimor - Ndryshimet e fundit; 

 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në sistemin bankar dixhital; 

 Mbrojtja e të dhënave personale; 
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VII. Menaxhimi i Rrezikut  

 

BBSH ka krijuar struktura që sigurojnë hedhjen e hapave të sigurt dhe që menaxhojnë rrezikun në 

mënyrë të kujdesshme në çdo pjesë të aktiviteteve të tyre. Monitorimi i vazhdueshëm dhe 

përgjegjshmëria janë elementët kryesorë të suksesit. Autoriteti i përgjithshëm për menaxhimin e 

rrezikut ne te gjitha aktivitetet e bankes i është dhënë ALCO`s. Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut ka 

per qellim kryesor një menaxhim efektiv të rrezikut që përfshin: 

1. Formulimin e politikave dhe procedurave konform standarteve të manaxhimit të rrezikut;  
2. Identifikimin e risqeve dhe ekspozimin e bankes ndaj tyre; 
3. Raportime periodike me qellim monitorim të vazhdueshem te risqeve, monitorim të 

përputhshmërisë me limitet dhe procedurat, si edhe orientim me qellim vendimmarrje te 
strukturave drejtuese. 

Monitorimi rregullator dhe monitorimi operacional sigurohen nëpërmjet: 
- Raportimit të dedikuar me përputhshmërinë e nivelit më të lartë me standardet e Bankës së 
Shqipërisë dhe ato të IFRS. 
- Treguesve sasiorë dhe cilësorë në standardet lokale dhe të grupit në mënyrë të rregullt dhe 
të detyrueshme. 

 

 Rreziku i Financimit  

Bordi i Drejtorëve ka përgjegjësinë finale për manaxhimin e rrezikut të financimit. Departamenti i 

Manaxhimin e Rrezikut është përgjegjës për monitorimin e rrezikut të financimit së Bankës, ndërkohë qe 

manaxhimi i rrezikut të financimit përfshin: 

 Formulimi i politikave të levrimit te financimeve, mbulimi i përshtatshëm me kollateral, vlerësimi i 
financimit, matja e rrezikut dhe raportimi, dokumentacioni dhe procedurat ligjore, dhe 
perputhshmërinë me kërkesat rregullative dhe statutore; 

 Themelimin e strukturës autorizuese për aprovimin dhe rinovimin e faciliteteve të financimit. Ne 
baze te nivelit te autorizimit ky rol i eshte deleguar Komitetit te Financimit ose Bordit Drejtues te 
Bankes. 

 Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut të financimit. Komiteti i Financimit të Bankës vlerëson 
të gjitha ekspozimet ndaj rrezikut të financimit të cilat e kalojnë kufirin e vendosur, përpara 
se facilitetet ndaj klienteve te behen efektive. Rinovimet dhe rishikimet e faciliteteve janë 
subjekt i të njëjtit proçes rishikimi. 

 Të kufizojë ekspozimin ndaj palëve te lidhura, zonave gjeografike dhe industrive (për 
financimet dhe parapagimet), dhe sipas emetuesit: kategorine e klasifikimit të financimeve 
dhe nivelin e financimit të institucionit financiar, likuiditetin e tregut dhe ndaj shteteve të 
ndryshme (për investimet).Bordi i Drejtuesve ka deleguar përgjegjësinë për adminstrimin e 
rrezikut tek Komiteti i Financimit të Bankës. 

  Zhvillimin dhe përdorimin e sistemit të vlerësimit të rrezikut të Bankës në mënyrë që të 
kategorizojë ekspozimin në bazë të shkallës së rrezikut të humbjeve financiare, dhe të 
fokusojë Drejtimin në rreziqet aktuale të Bankës. Sistemi i kategorizimit të rrezikut përdoret 
për të përcaktuar se kur duhet të krijohen fonde për zhvlerësime të mundshme kundrejt 
ekspozimeve specifike ndaj rrezikut të financimit. 

 Monitorimin e zbatimit të kufijve të aprovuar të ekspozimit nga njësitë e biznesit, duke 
përfshirë dhe ato për industritë e zgjedhura, rrezikut të vendit dhe llojeve të produkteve. 
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Çdo njësi biznesi duhet të zbatojë politikat dhe proçedurat e Bankës për administrimin e rrezikut të 
financimit. Kontrolli i brendshëm kryen në mënyrë të rregullt kontrolle ndaj njësive të biznesit dhe Njësisë 
të Administrimit të Rrezikut të Financimit. 
 
Banka strukturon nivelet e riskut të financimit që ajo ndërmerr duke vendosur limite në shumën e rrezikut 
të pranuar në lidhje me një huamarrës, apo grupe huamarrësish, dhe për segmentet gjeografike dhe të 
industrisë. Kufijtë në nivelin e rrezikut të financimit nga produkti dhe të sektorit të industrisë rishikohen 
dhe miratohen ne menyre te rregullt nga Menaxhimi. Rreziqe të tilla monitorohen mbi baza të 
vazhdueshme: ne baza vjetore ose me te shpeshte.  
Rreziku i financimit për zërat jashtë bilancit përcaktohet si mundësia për rregjistrimin e një humbje si 
rezultat i dështimit i një pale tjetër për një instrument financiar te nenshkruar. 
 

Rreziku i Tregut  
Banka merr përsipër ekspozime të rrezikut të tregut. Rreziqet e tregut lindin nga pozicionet e hapura në : 
(a) monedha, (b) normat e fitimit dhe (c) produktet  të cilat janë të ekspozuar ndaj lëvizjeve të përgjithshme 
dhe specifike të tregut. Menaxhimi vendos limite per vlerën e rrezikut që mund të jenë të pranueshme. 
Objektivi i administrimit të rrezikut të tregut është të manaxhojë dhe kontrollojë që ekspozimi ndaj rrezikut 
të tregut të jetë brenda parametrave të pranueshëm, ndërkohë që optimizon kthimin nga rreziku. 
 
Administrimi i rrezikut të tregut 
Autoriteti i përgjithshëm për rrezikun e tregut i është dhënë ALCO-s. Departamenti i Manaxhimit te 
Rrezikut të Bankës është përgjegjës për zhvillimin e politikave të detajuara të manaxhimit të rrezikut 
(subjekt ndaj rishikimit dhe aprovimit nga ALCO dhe Bordi i Drejtorëve) dhe për mbikqyrjen ditore të 
implementimit të tyre. Banka është e ekspozuar ndaj ndikimeve të ndryshimeve në kurset e këmbimit në 
pozicionin financiar dhe flukseve të parave.  
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 
Banka është e ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit për shkak të transaksioneve në monedhë të 
huaj. Duke qënë se Banka i prezanton pasqyrat e saj financiare të veçanta në Lek, pasqyrat e veçanta 
financiare të Bankës ndikohen nga lëvizjet e kursit të këmbimit ndërmjet Lek-ut dhe monedhave të tjera. 
ALCO vendos limitet e niveleve të ekspozimit për të dyja pozicionet; brenda ditës dhe gjatë natës 
“overnight”, të cilat monitorohen çdo ditë nga Thesari dhe Deparatamenti I Manaxhimit te Rrezikut. 
Rreziku i valutes se huaj specifikon rrezikun e ndikimeve negative ne rezultatet financiare te bankes dhe 
mjaftueshmerine e kapitalit te shkaktuar nga ndryshimet ne kurset e kembimit. Banka ka nje nivel te ulet 
ekspozimi ndaj rrezikut te valutes pasi ajo nuk hyn ne pozicione te hapura valutore spekulative, dhe as nuk 
angazhohet ne transaksione qe rrjedhin prej tyre. Rreziku i valutes administrohet ne perputhje me Politiken 
e Administrimit te Rrezikut te Valutes se Huaj dhe rregulloret e Bankes se Shqiperise mbi administrimin e 
rrezikut te valutes se huaj. Banka monitoron vazhdimisht levizjet e kursit te kembimit dhe tregjet e valutes 
se huaj dhe menaxhon pozicionet e saj valutore ne baze ditore. Teste stresi kryen rregullisht per te 
vleresuar ndikimin e levizjeve te kursit te kembimit te pozicionet e hapura valutore (OCP) ne cdo valute. 

 

Rreziku i Normes se Fitimit 
Rreziku i normes se fitimit specifikon rrezikun qe levizjet ne normat e fitimit te tregut do te ndikojne 
negativisht vleren ekonomike te bankes si dhe fitimet e saj nga aktivitetet fitimprurese dhe ne fund dhe 
vete kapitalin.  
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Rreziku i normes se fitimit administrohet ne perputhje me Politiken e Administrimit te Normes se Fitimit 
dhe udhezuesin e Bankes se Shqiperise mbi Administrimin e rrezikut te normes se fitimit ne librin 
bankar. Gjate vitit 2017 normat e fitimit shfaqen nje tendence renie graduale. Ekspozimi ndaj rrezikut te 
normes se fitimit matet nepermjet nje analize te hendekut te maturimit. Testet e stresit kryen ne baza 
tremujore nga Departamenti i menaxhimit te Rrezikut Riskut per te matur dhe analizuar ndikimin e 
ndryshimeve te normave te fitimit ne vleren ekonomike dhe te ardhurat nga aktivitetet fitimprurese. 

 
Banka vlereson dhe raporton ndjeshmerine e te gjithe pozicioneve ne librin e bankes ndaj luhatshmerise 
se normave te fitimit. Per te realizuar kete vleresim banka aplikon nje skenar , i cili supozon nje shock 
(shift 200 basis point) ndaj kurbes se kthimit, pra supozon nje ndryshim te normave te fitimit prej 200 
basis point, në të gjitha monedhat kryesore individualisht, dhe në monedhat të tjera mbi baza të 
agreguara. Efekti qe rezulton ne ekspozimin e librit te bankes krahasohet kundrejt kapitalit rregullator. 
Ky raport duhet te jete nen 20% ne menyre qe banka te mos konsiderohet teper e rrezikuar ndaj rrezikut 
te normave te fitimit.  
Burimet/format e rrezikut të normës së fitimit përfshijnë: 
a. rrezikun e riçmimit;  
b. rrezikun e kurbës së kthimit;  
c. rrezikun bazë; dhe  
d. rrezikun e opsioneve.  

 
Raporti per administrimin e rrezikut te normës së fitimitt ne librin te bankes mbulon te gjithe pozicionet 
e Librit te Bankes te ndjeshme ndaj normave te fitimit. Raporti fokusohet ne monedhat kryesore 
(konsiderohen te tilla nese perbejne mbi 5% te aktiveve totale): ALL, EUR, USD dhe të tjerët. Pozicionet 
janë të ndarë sipas llojit të produktit dhe llojit te normës (norme fikse kundrejt normes se 
ndryshueshme). Pozicionet shperndahen ne intervalet kohore perkatese si me poshte:  

 Pozicionet me norme fikse janë caktuar ne intervalin kohor sipas maturimit të tyre;  

 Pozicionet me norme te ndryshueshme jane caktuar sipas datës se ardhshme te rishikimit te 
normes se fitimit;  

 Llogaritë rrjedhëse dhe depozitat pa afat, në pasiv të bilancit, shperndahen sipas mënyrës së 
përcaktuar më poshtë:  
a. në intervalin kohor “at sight” (menjëherë/pa afat) vendoset një përqindje fikse (25%) e 

llogarive rrjedhëse dhe depozitave pa afat;  
b.  në intervalet kohore nga “deri në 1 muaj” në “4-5 vjet” vendosen në mënyrë proporcionale 

me numrin e muajve që përmban intervali, llogaritë e mbetura (75%) e atyre të përfshira në 
shkronjën “”a” më sipër;  

 Rezerva e detyrueshme në lekë pranë Bankës së Shqipërisë caktohen në zonën kohore “deri në 1 
muaj”, ndërsa rezerva e detyrueshme në monedhë të huaj konsiderohet si pozicion jo i ndjeshëm 
ndaj rrezikut të normës së fitimit; 

 Financimet me problem caktohen në intervalin kohor “2-3 vjet”. 
 

Raporti per administrimin e rrezikut te normes se fitimit ne librin e bankes perllogaritet me frekuence 
mujore nga Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut ndërkohë që raportimi prane Bankes se Shqiperise 
performohet në baza tremujore. 
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Rreziku Operacional 
Rrezik operacional është mundësia që subjekti të pësojë humbje financiare si rezultat i papërshtatshmërisë 
ose dështimit të proceseve të brendshme dhe të sistemeve, gabimeve njerëzore, ose i ngjarjeve të jashtme. 
Rreziku operacional përfshin dhe rrezikun ligjor, por përjashton rrezikun reputacional dhe strategjik. 
Politika e rrezikut operacional e bankes eshte ne perputhje te plote me rregulloret e Bankes se Shqiperise 
per administrimin e rrezikut operacional, me Politiken dhe Proceduren e Rrezikut Operacional, si dhe me 
Politiken per Parandalimin e Mashtrimit. Per te minimizuar rrezikun operacional dhe rrezikun e mashtrimit, 
te gjitha proceset dokumentohen me saktesi dhe u nenshtrohen mekanizmave efikase te kontrollit. 
Pershkrimet e punes jane te plota, detyrat jane te ndara ne menyre strikte dhe eshte shmangur varesia nga 
individe kyç.  
Çeshtjet e rrezikut operacional monitorohen nga Departamenti I Manaxhimit te Rrezikut, i cili ka per qellim 
te percaktoje politika per rreziqet qe lidhen me njerezit, rreziqet qe lidhen me proceset, rreziqet qe lidhen 
me teknologjine e informacionit dhe sistemet, rreziqet e jashtme dhe aspekte te tjera te rrezikut 
operacional.  
 
Punonjesve u kerkohet qe te raportojne te gjitha ngjarjet qe perfaqesojne nje humbje faktike apo te 
mundshme. Ngjarje te raportuara qe permbajne rreziqet me te shtrira, dhe qe konsiderohen si ngjarjet me 
me shume gjasa per t’u perseritur, i nenshtrohen nje analize te thelle nga Departamenti i Manaxhimit te 
Rrezikut dhe me pas komitetit te ALCOs, i cili propozon masat e pershtatshme parandaluese.  
  
Nje aspekt kyç i administrimit te rrezikut eshte kultura e rrezikut te institucionit, e cila u perçohet te gjithe 
punonjesve nepermjet trajnimeve sistematike. Rreziqet operative lindin si pasojë e të gjithë operacioneve 
të Bankës dhe shqyrtohen nga të gjitha njësitë e biznesit. Objektivi i Bankës është të manaxhojë rrezikun 
operacional në mënyrë që të balancojë shmangien e humbjeve financiare dhe dëmtimin e reputacionit të 
Bankës me kosto efektive, si edhe të shmangë proçedurat e kontrollit të cilat kufizojnë iniciativën dhe 
kreativitetin. Përgjegjësia parësore për zhvillimin dhe implementimin e kontrolleve për të adresuar rrezikun 
operacional i caktohet çdo njësie biznesi. Kjo përgjegjësi mbështetet nga zhvillimi i standardeve të 
përgjithshme të Bankës për manaxhimin e rrezikut operacional. 
Pajtimi me standardet e Bankës mbështetet nga një program kontrollesh periodike të ndërmarra nga 
Kontrolli i Brendshëm. 
 

Rreziku i Likuiditetit 
Rreziku i likuiditetit afatshkurter perben rrezikun qe banka nuk do te jete me ne gjendje te permbushe 
plotesisht ose pjeserisht detyrimet e saj aktuale dhe te ardhshme te pagesave. Prandaj, banka duhet te 
ruaje gjithmone fonde te mjaftueshme likuiditeti per te permbushur detyrimet e saj, madje edhe ne 
periudhe stresi.  
Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka nuk do të jetë në gjendje të shlyejë detyrimet e saj financiare në 
kohën e duhur. Banka është e ekspozuar në kërkesa ditore nga burimet e saj të disponueshme të parasë 
nga depozitat një ditore, llogaritë rrjedhëse, depozitat e maturuara, shtesat e financimeve, garancitë dhe 
kërkesa të tjera për shlyerje në para të instrumentave derivateve. 
Per te percaktuar fuqine e likuiditetit te bankes perballe nje shoku te mundshem, banka kryen teste stresi 
te rregullta bazuar ne skenare te percaktuar si standard ne nivel banke. 
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Administrimi i rrezikut të likuiditetit 
Qëndrimi i Bankës në administrimin e likuiditetit është të sigurojë vazhdimisht likuiditet të mjaftueshëm 
për të shlyer detyrimet si në kushte normale ashtu edhe në kushte të pafavorshme, pa pësuar humbje të 
papranueshme apo të rrezikojë të dëmtojë emrin e saj. 
Departamenti i Thesarit merr informacion nga njësitë e tjera për sa i përket rrezikut të aktiveve dhe 
detyrimeve financiare dhe rrjedhjeve të ardhshme të parave, që rezultojnë nga aktivitetet e ardhshme të 
projektuara. Në bazë të ketij informacioni, Departamenti i Thesarit mban një portofol me aktive 
afatshkurtra likuide, i përbërë kryesisht nga investime me afat të shkurtër, hua dhe paradhënie ndaj 
bankave të tjera, dhe facilitete të tjera ndërbankare, për të siguruar një nivel të mjaftueshëm likuiditeti të  
Bankës. Kërkesat e njësive të biznesit për likuiditet plotësohen nga Departamenti i Thesarit, i cili jep hua 
afat-shkurtra dhe afat-gjata për të mbuluar ndryshimet afat-shkurtra dhe për financimet afat-gjata. 
Pozicioni ditor i likuiditetit monitorohet dhe testohet në mënyrë të rregullt nga Departamenti i 
Manaxhimit te Rrezikut. 
Të gjitha politikat dhe proçedurat janë subjekt i rishikimeve dhe aprovimeve nga Komiteti ALCO-s 
Perputhshmerise dhe Bordi Drejtues. 
 

Siguria e Informacionit 
BBSH ka vazhduar të mbajë një Kuadër shumë të kënaqshëm të Sigurisë së Informacionit, duke kryer në 
mënyrë të sigurtë veprimtarinë e biznesit, në një mjedis në zhvillim të vazhdueshëm të teknologjisë së 
informacionit. Njesia e Sigurisë së Informacionit me qellim mbrojtjen e të gjitha sistemeve të 
informacionit Bankes dhe zbutjen rreziqeve qe vijne nga demtimet apo keqperdorimet ka paralajmëruar 
dhe orientuar të gjithë punonjësit për risqet e reja duke rritur ndërgjegjësimin e tyre ne lidhje me 
humbjet qe mund ti shkaktojne bankes. 

 

Përputhshmëria Rregullatore 
Banka identifikon, vlerëson dhe drejton risqet ndaj të cilave mund të jetë e ekspozuar për shkak të 
mospërputhjes me kuadrin rregullator në fuqi (rreziku i përputhshmërisë). Në këtë kontekst, ajo 
vazhdimisht mbledh, regjistron, përpunon dhe interpreton të dhënat për kuadrin rregullator, monitoron 
ndryshimet e mundshme dhe regjistron shmangiet nga kërkesat dhe detyrimet për Bankën, me qëllim 
vlerësimin në çdo çast të pasojave të tyre dhe marrjen e masave të duhura për të ruajtur interesat edhe 
reputacionin e Bankës.  
Veprimet më të rëndësishme në këtë fushë për vitin 2017 ishin si më poshtë: 

•Rishikim dhe rifreskim I politikave kryesore te Bankes si Udhuezuesi per Parandalimin dhe Pastrimin e 
Parave, Udhezuesi per Proçesin e Vetvleresimit te Mjaftueshmerise se Kapitalit etj; 
•Sigurimi i politikave dhe procedurave për mbrojtjen e interesave te Bankës dhe klienteve të saj duke i 
dhene rendesi Transparences se produkteve dhe sherbimeve bankare në përputhje me kuadrin 
rregullator në fuqi, Luftën ndaj korrupsionit dhe mitmarrjes, Parandalimin dhe manaxhimin e konfliktit 
të interestit; Mbrojtjen e te dhenave personale te klienteve, etj 
•Nje theksi i vecante i eshte vene programit te trajnimeve të Bankës.përmes leksioneve dhe 
prezantimeve, jane bërë përpjekje për të konsoliduar dhe për të siguruar zbatimin e parimeve të 
përputhshmërisë rregullatore dhe rritjen e ndërgjegjësimit të punonjësve për çështjet përkatëse.  
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VIII. Qeverisja Korporative  

Qeverisja Korporative 

Nje qeverisje korporative efektive është thelbesore për funksionimin e duhur të sektorit bankar dhe të 

ekonomisë në tërësi. Bankat luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomi nepermjet  ndërmjetësimit te 

fondeve te kursimeve te depozituesve dhe  aktiviteteve që mbështesin ndërmarrjet , si edhe ndihmojne 

ne rritjen ekonomike. Siguria, qëndrueshmëria e bankave dhe mënyra në të cilën ata kryejnë biznesin e 

tyre janë të rëndësishme për stabilitetin financiar  dhe mireqenien ekonomike. Dobësitë ne qeverisje 

për bankat që luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin financiar mund të rezultojnë në transmetimin e 

problemeve në të gjithë sektorin bankar dhe ekonominë në tërësi. 

Qeverisja e korporatave përcakton ndarjen e kompetencave dhe përgjegjësive me të cilat veprimtaria 

dhe punët e një banke janë kryer nga bordi i saj dhe menaxhmentit të lartë, duke përfshirë se si ata: 

• Përcaktojne strategjinë dhe objektivat e bankës; 

• Zgjedhin dhe mbikëqyrin e personelin; 

• Drejtojne biznesin e bankës në baza ditore; 

• Mbrojnë interesat e depozituesve, përmbushin detyrimet si aksioner,si edhe marrin parasysh 

interesat e palëve të interesuara; 

• Harmonizojne kulturën, aktivitetet dhe sjelljen e korporatës me deshiren se banka do të veprojë 

në mënyrë të sigurt dhe të shëndoshë, me integritet dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në 

fuqi; si dhe 

• Vendosin funksionet e kontrollit. 
 

IX. Objektivat Strategjike 2017 - 2018 
 

Nisur nga arritjet e deritanishme dhe strategjia e saj afatmesme, ambicja e Bankes se Bashkuar te 

Shqiperise per te ecur perpara, vecanerisht me fokus ne zgjerimin e tregut, konsiderohet nje sfide 

konstante. Bazuar ne ato qe jane arritur deri tani, objektivat tona kryesore jane: 

 Zgjerimi i bashkepunimit te biznesit me klientet ekzistues dhe kliente te rinj, duke ofruar 
produkte gjithmone ne ndryshim e permiresim per t’ju pershtatur klienteve individe dhe 
punonjesve; 

 Sigurimi i fondeve afatgjata me qellim dhenien e financimeve afatmesme dhe afatgjata, 
vecanerisht klienteve individe; 

 Promovimi i parimeve te bankingut dhe financave Islamike, sigurimi i zbatimit te plote te 
tyre dhe permbushja e rolit dhe kontributit te financave islamike ne zhvillimin ekonomik 
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dhe mireqenien e shoqerise. Nje nga instrumentet shume te rendesishem eshte krijimi i 
Fondit te Bamiresise ne fillim te vitit 2017;  

 Zhvillimi i infrastruktures se bankes nepermjet zhvillimit te menyrave alternative te 
shperndarjes (ATMs, E-banking), per gjetjen e klienteve te rinj individuale ne te ardhmen; 

 Prezantimi i sherbimeve te reja (e-banking, m-banking) dhe produkteve (payment cards) te 
lidhura me teknologjine moderne dhe tendencat ne mjedisin modern bankar dhe 
konkurues; 

 Perforcimin e metejshem te punes ne Njesine e Mbledhjes se Hershme te financimeve me 
qellim reagimin e shpejte per permiresimin dhe mbajtjen e nje cilesie te mire te portofolit 
te financimeve; 

 Intensifikimi i aktivitetit per gjetjen e zgjidhjeve per financimet problematike, sa here qe 
vleresohet se mbledhja e financimeve mund te arrihet nga veprimtaria e biznesit te klientit, 
qofte edhe ne afatgjate; 

 Vazhdimesia e punes intensive me klientet aktuale te bankes ne zgjerimin e bashkepunimit 
te biznesit; 

 Banka do te investoje me tej ne riorganizimin e stafit ekzistues si dhe ne punesimin e nje 
stafi te ri me nivel te larte professional nepermjet punesimit te bankiereve energjike dhe 
me pervoje nga tregu bankar.   

 

X. Përgjegjësia Sociale 
 

Ne vitin 2017 BBSH ka krijuar Fondin e Bamiresise i cili është një instrument shumë i rendësishëm në 
përputhje me parimet e Bankingut Islamik. Këto fonde shpërndahen në formë të donacioneve për 
popullatën ne nevoje, jetimët, të moshuarit, të sëmuret, bursave për studentët me pamundesi 
ekonomike dhe aktivitete të tjera bamirëse.. 

 
Vendimi i parë i për vitin 2017 ishte donacioni i një shume për një familje ne Fier me probleme të 
mëdha shëndetësore. Për vitin 2018 parashikohet që aktiviteti i fondit të bamirësisë të BBSH në ndihmë 
të shtresave në nevojë të jetë shumë më i zgjeruar. 
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XI. Raporti i Auditorit te Pavarur per vitin 2017 

 

 

 

 

 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë 
Sh.a. 

 
 

Raporti i Audituesit të pavarur dhe 
Pasqyrat Financiare 

për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017 
 




























































































































