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1. Objekti 
Në bazë të Kapitullit 4 të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, ky udhëzim përcakton 
mënyrën e Tregtimit të Titujve në Sistemin ETS: 

 Ditët dhe Oraret e Tregtimit 
 Ciklet e Tregtimit 
 Llojet e Transaksioneve 
 Kufijtë e Çmimeve 

2. Përkufizimet 
Përkufizimet e përdorura në këtë udhëzim janë të njëjta me ato të përdorura në Rregulloren e Bursës 
Shqiptare të Titujve ALSE. 

3. Ditët dhe Oraret e Tregtimit 
Në bazë të Nenit 4102 të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, ditët e tregtimit në çdo vit të 
caktuar kalendarik shpallen nga bursa ALSE në njoftimin e publikuar jo më vonë se në ditën e fundit të 
tregtimit të vitit paraardhës.  

3.1. Ditët e tregtimit 

Ditë tregtimi në bazë të Rregullores së bursës ALSE do të konsiderohet çdo ditë e planifikuar për tregtim. 
Ditët e përcaktuara të tregtimit në bursën ALSE do të jenë çdo ditë të Martë dhe të Enjte përveç rasteve 
të veçanta si festa zyrtare, ngjarje të jashtëzakonshme etj. Çdo ndryshim lidhur me ditët e tregtimit do të 
bëhet publik me anë të një njoftimi zyrtar, pas miratimit të këtij ndryshimi nga Këshilli Mbikëqyrës i bursës 
ALSE.  

3.2. Oraret zyrtare të tregtimit (On-Exchange) 

Orari i përcaktuar për tregtim do të jetë ndërmjet fashës orare 10:00:00 deri në 14:00:00. 

 Faza e Para Hapjes – Një seancë hapjeje (faza e para-hapjes) mbahet në fillim të çdo Dite 
Tregtimi përpara fillimit të tregtimit të vazhdueshëm, sipas mënyrës dhe kohës së përcaktuar në 
një ose më shumë Njoftime.  Në fazën e para-hapjes, është i mundur vetëm vendosja dhe  
menaxhimi i urdhrave në Librin Qëndror të Urdhrave (COB), por ekzekutimi i tregtimit nuk është i 
mundur.  
Faza e Para Hapjes do të jetë ndërmjet orës 10:00:00 - 11:59:59. 

 Faza Kryesore e Tregtimit – Pas përfundimit të seancës së hapjes, tregtimi do të bëhet mbi 
baza të vazhdueshme në fazën kryesore të tregtimit, ku janë të mundshme menaxhimi i urdhrave 
dhe ekzekutimi i tregtimit. Në fazën kryesore të tregtimit, çdo urdhër hyrës kontrollohet menjëherë 
për ekzekutim të mundshëm përkundrejt urdhrave në anën tjetër të Librit Qëndror të Urdhrave 
(COB) dhe ndonjë pjesë të mbetur të paekzekutuar të urdhrit që shtohet në Librin Qëndror të 
Urdhrave (COB) duke iu nënshtruar kushteve të ndryshme të ekzekutimit të lejuar.  
Faza Kryesore e Tregtimit do të jetë ndërmjet orës 12:00:00 – 14:00:00. 

 Faza e Mbylljes së Tregtimit – Në fazën kur Libri Qendror i Urdhrave (COB) është i mbyllur, 
menaxhimi i urdhrave dhe ekzekutimi i transaksioneve nuk është më i mundur.  
Tregtimi në bursën ALSE do të jetë i mbyllur nga ora 14:00:01 – 09:59:59 

3.3. Tregtimet jashtë orarit zyrtar (Off-Exchange) 

Të gjithë transaksionet që do të negociohen dhe do të zhvillohen jashtë seancës së tregtimit zyrtar të 
bursës ALSE do të quhen transaksione jashtë burse (Off-Exchange). Të gjitha këto transaksione duhen 
të raportohen: 

a) gjatë ditëve zyrtare të tregtimit, në orarin e përcaktuar për fazën e jashtë burse (OFF1 dhe OFF2) 
b) gjatë cdo dite tjetër pune gjatë orarit zyrtar të punës 8:30:00 me 17:00:00 me kushtin e njoftimit 

paraprak të bursës për këtë raportim duke përdorur mjetet elektronike të njohura zyrtarisht 
(telefon dhe e-mail). 
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Fashat e caktuara orare gjatë ditëve zyrtare të tregtimit, për raportimin e tregtimeve të negociuara jashtë 
burse bazuar në nenin 4406/2 të Rregullores së Bursës ALSE do të jenë si më poshtë: 

 Faza Jashtë Burse 1 – Në këtë fazë, Anëtarët duhet të raportojnë të gjithë tregtimet e 
negociuara jashtë burse pas orarit zyrtar të punës së një dite të mëparshme.  

 Faza Jashtë Burse 2 – Në këtë fazë, Anëtarët duhet të raportojnë të gjithë tregtimet e 
negociuara pas përfundimit të orarit zyrtar të tregtimit në bursë. 

4. Ciklet e Tregtimit gjatë Orareve Zyrtare të Tregtimit 
Në bazë të Nenit 4102 të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE,  titujt tregtohen ose nëpërmjet 
përputhjes së vazhdueshme të urdhrave në anët e kundërta të Librit Qëndror të Urdhrave (COB) ose 
nëpërmjet procedurave të thirrjes së ankandit pas një periudhe gjatë së cilës urdhrat janë akumuluar pa u 
ekzekutuar. 

4.1. Metoda e Tregtimit të Vazhdueshëm 

Në çdo ditë tregtimi, tregtimi i vazhdueshëm fillon me seancën e para - hapjes dhe lejon ekzekutimin e 
menjëhershëm të tregtimit nga urdhrat e regjistruar në Librin Qëndror të Urdhrave (COB), në bazë të 
përputhjes të kushteve të tyre, sipas përcaktimeve të rregullores së bursës ALSE. Në tregtimin e 
vazhdueshëm, çmimi i një transaksioni të ekzekutuar në Sistemin ETS rezulton nga kërkesa dhe oferta 
më e mirë aktuale dhe zakonisht përcaktohet nga urdhri në fjalë i regjistruar fillimisht në Librin Qëndror të 
Urdhrave (COB), dhe pastaj urdhrat përputhen me Sistemin ETS.  

 
Shenim: Shpjegimi për llojet e urdhrave jepet ne nenin 4303 të Rregullores së Bursës ALSE 

4.2. Metoda e Tregtimit në Ankand 

Në çdo ditë tregtimi, titulli tregtohet në ankand, kur të gjitha transaksionet përfundojnë në të njëjtë kohë 
dhe me të njëjtin çmim. Çmimet përcaktohen në bazë të urdhrave që janë regjistruar në Librin Qëndror të 
urdhrave (COB) deri në fillim të ekzekutimit të tregtimit nga Sistemi ETS, në përputhje me kushtet e tyre, 
sipas rregullores dhe me qëllim për të arritur sasinë maksimale të ekzekutueshëme.  

 
Shenim: Shpjegimi për llojet e urdhrave jepet ne nenin 4303 të Rregullores së Bursës ALSE 

Vendosja e Titujve në metodën e tregtimit të vazhdueshëm apo ankand përcaktohet nga bursa ALSE në 
bazë të kritereve objektive, duke përfshirë (pa kufizime) sasinë mesatare historike dhe të pritshëme të 

Orari
Fazat e 

Tregtimit
Menaxhimi i 

urdhrave
Ekzekutimi i 

tregtimit
Llojet e urdhrave

09:00:00-10:00:00 Jashtë Burse 1 X Urdhra të negociuar

10:00:00-11:59:59 Para-Hapjes X / IOC, FOK nuk lejohen

12:00:00-14:00:00 Kryesore X X Të gjithë llojet e urdhrave 
lejohen14:00:00-17:00:00 Jashtë Burse 2 X Urdhra të negociuar

17:00:00-08:59:59 Mbyllur / / Nuk lejohet hyrja e urdhrave

Orari
Fazat e 

Tregtimit
Menaxhimi i 

urdhrave
Ekzekutimi i 

tregtimit
Llojet e urdhrave

09:00:00-10:00:00 Jashtë Burse 1 X Urdhra të negociuar

10:00:00-12:00:00
Faza e 

thirjes(Para-
Hapjes)

X / IOC, FOK nuk lejohen

12:00:00-12:02:00
Përcaktim i 

çmimit
/ / Nuk lejohet hyrja e urdhrave

12:00:00-14:00:00 Pas Tregtimi X X
Të gjithë llojet e urdhrave 
lejohen, përveç atyre me 

terma specifik
14:00:00-17:00:00 Jashtë Burse 2 X Urdhra të negociuar

17:00:00-08:59:59 Mbyllur / / Nuk lejohet hyrja e urdhrave
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tregtimit, numrin mesatar të transaksioneve të ekzekutuara, penetrimin e tregut1, përfshirjen në bursën 
ALSE apo indekse të tjera të njohura ndërkombëtare. 

5. Llojet e Transaksioneve 

5.1.  Transaksionet në Bursën ALSE 

Në librin qëndror (COB) të bursës ALSE mund të realizohen këto lloje transaksionesh: 

 Transaksione Normale – Janë ato transaksione që kryhen në mënyrë normale dhe pa kritere 
specifike, nga urdhërat blerje/shitje të hedhura në librin qëndror (COB) 

 Transaksione të Negociuara – Janë ato transaksione të dakortësuara mes ndërmjetësve 
financiarë jashtë mekanizmit të përputhjes së kërkesë/ofertës që ofron Sistemi ETS në bursën 
ALSE, të cilat pasi dakortësohen ekzekutohen në Sistemin ETS. Këto transaksione të negociara 
mund të jenë: a) Transaksione në Bllok të Negociuara, b) Transaksione të kryqëzuara të 
negociuara, c) Transaksione jashtë burse të Negociuara. 

 Transaksonet në Bllok – Janë transaksione të cilë kanë vlerë të madhe, mund të jenë: 
- Transaksione në Bllok të pa-negociuara – janë transaksione normale tregtimi (ndodhin gjatë 

periudhës së tregtimit) por që kalojne vlerën minimale të bllokut dhe specifikohet data shlyerjes 
T+2 dhe nuk ka blerës/shitës të përcaktuar më parë, 

- Transaksione në Bllok të negociuara2 – janë transaksione që kalojne vlerën minimale të bllokut 
dhe specifikohet data shlyerjes T +2, por që kryhen me një Anëtar të përcaktuar më parë, 

 Transaksione në Kryqëzuara3 – janë transaksione të kryera nepërmjet llogarive të njëjtit Anëtar, 
mund të jenë:  

- Transaksione të kryqëzuara të pa-negociara - transaksioni ndodh gjatë periudhës së tregtimit në 
mënyrë të rastësishme kur urdhëri hyrës blej/shes përputhet me urdhërin shes/blej pasardhës të 
njëjtit Anëtar 

- Transaksione të kryqëzuara të negociuara4 – transaksione nëpërmjet të njëjtit anëtar shes/blej që 
paracakton klientin ose/apo veten për kryerjen e transaksionit në të njëjtin titul me të njëjtin çmim 
dhe në të njëjtin moment 

 Transaksione të negociara jashtë burse (Reported Trade) 5 – janë transaksione që ndodhin 
jashtë orarit zyrtar të bursës ALSE midis Anëtarëve të cilët kanë rënë dakort midis tyre për titullin, 
çmimin dhe sasinë e transaksionit. 

5.2. Transaksione në Bllok 

Në bazë të nenit 4405/1 të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, titujt e pranuar për tregtim 
në çdo segment të bursës ALSE mund të jenë gjithashtu objekt i një tregtimi në bllok të negociuar. Një 
bllok është një transaksion burse që ekzekutohet në përputhje me dispozitat dhe kufizimet për vlerën, në 
përputhje me këtë Nen.  
Vlera minimale e transaksionit në bllok është 15,000,000 ALL (ose ekuivalenti në EUR) të vlerës së tregut 
të transaksionit në bllok. 
Transaksionet në bllok mund të jenë të Negociuara ose jo.  

Nëse janë të panegociuara ato hidhen si urdhëra të thjeshtë, që duhet të plotësojnë dy kushte:  
 Vlera e transaksionit duhet të jetë e barabartë ose më e madhe se vlera 15,000,000 ALL (ose 

ekuivalenti në EUR) dhe  
 Të përcaktohet termi specifik S2 i cili lidhet me ditën e shlyerjes së tij. Tregtimi të kryhet brenda 

limiteve të çmimit. Në qoftë se cmimi i vendosur është përtej limiteve dinamike të cmimit, tregtimi 
kalon në statusin në pritje për 10 minuta. Të gjithë pjesëmarrësit aktiv në treg do të informohen 

                                                
1 Të dhënat e detajuara të tregut (sasia,çmimet e tregtimeve) 
2 Transaksion në Bllok i Negociuar – Intended Block Trade 
3 Transaksion i Kryqëzuar – Cross Trade 
4 Transaksion i Kryqëzuar i Negociuar – Intended Cross Trade 
5 Trasaksione të Negociara Jashtë Bursës ALSE në Sistemin ETS, përcaktohen si Transaksione të Raportuara - Reported Trade 
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mbi mundësinë për t’u bërë pjesë e këtij transaksioni duke ofruar një cmim më të mirë. 
Transaksioni do të ekzekutohet midis palëve që kanë ofruar cmimin më të mirë. 

Në rastin e transaksioneve të Negociuara Bllok, pra kur palët në transaksion kanë dakortësuar 
paraprakisht çmimin dhe sasinë e tregtimit, këta të fundit raportojnë tregtimin në Sistemin ETS. 

 Për këto transaksione përveç dy kushteve të mësipërm Anëtarët  duhet të  plotësojnë kushtin që: 
 Tregtimi të kryhet brenda limiteve dinamike të çmimit, pasi në të kundërt nuk është i vlefshëm dhe 

Sistemi ETS nuk e lejon si transaksion. 
 Tregtimi i Negociuar Bllok do të konsiderohet i sukseshëm kur është kryer aprovimi nga të gjitha 

palët pjesëmarrëse në këtë transaksion si dhe nga mbikëqyrësit e tregut të bursës ALSE (ky i 
fundit jep aprovimin kryesor që ky tregtim të konsiderohet i suksesshëm). 

5.3. Njoftimi i bursës ALSE-së për ndryshimet në tregtim. 

Për çdo ndryshim duhet të jetë dakordësia e të dy Anëtarëve që kanë kryer transaksionin dhe në fund 
bursa ALSE jep aprovimin e kërkesës nëse mund të ndodhë ky ndryshim. 
Transaksionet mund të ndryshohen ose/apo fshihen gjatë periudhës së tregtimit, duke i drejtuar kërkesë 
bursës ALSE-s në rastet kur: 

 Përzgjedhja e titullit për të kryer transaksionin është vendosur gabim; 
 Sasia e vendosur për të kryer transaksione është vendosur gabim; 
 Çmimi i vendosur për kryerjen e transaksionit është vendosur gabim;  
 Në rastin kur gabimisht është vendosur një numër tjetër llogarie dhe reference; 
 Gabime të tjera operacionale në kryerjen e transaksionit; 

Për çdo transaksion të fshirë ose/apo të ndryshuar Anëtari duhet të marrë aprovimin nga bursa ALSE, 
pasi të jetë aprovuar dhe nga të dyja palët pjesëmarrëse në transaksion.  
Anëtarët duhet t’i kërkojnë bursës ALSE miratimin dhe aprovimin për çdo ndryshim që mund të ndodhë 
para mbylljes së ditës së tregtimit. 
Në rastet kur mosnjoftimi apo marrja e miratimit nga bursa ALSE çon në mosshlyerje të transaksionit, 
Anëtarët duhet të marrin parasysh penalitetet që shkakton moshlyerja e transaksionit. 

5.4. Transaksionet e Kryqëzuara 

Transaksionet e Kryqëzuara janë tregtime në të cilin i njëjti Anëtar blen dhe shet të njëjtin titull për llogari 
të tij dhe/apo klientëve të tij. Këto tregtime ndahen në dy kategori: Tregtime të kryqëzuara të negociuara 
dhe të panegociuara. 

Transaksione të kryqëzuara të negociuara 

 Përfshijnë regjistrimin (hyrjen) dhe ekzekutimin e njëkohshëm, nga i njëjti Anëtar, të urdhrave të 
kundërt të blerjes dhe shitjes të Klientëve për të njëjtën sasi të një Titulli të caktuar dhe me të 
njëjtin çmim në Librin Qëndror të Urdhrave (COB) 

 Ekzekutohen vetëm gjatë fazës kryesore të tregtimit në metodën e tregtimit të vazhdueshëm, 
nëse çmimi i këtij tregtimi është brenda intervalit midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes më 
të mirë aktual të hedhura më parë në Librin Qëndror të Urdhrave (COB), dhe brenda kufijve të 
limiteve dinamikë nëse nuk ka urdhëra të mëparshëm të hedhura në Librin Qëndror të Urdhrave 
(COB). 

 Data dhe ora e ekzekutimit të një transaksioni të tillë janë data dhe ora e regjistrimit të urdhrit në 
Librin Qëndror të Urdhrave (COB). 

Transaksione të kryqëzuara të pa-negociuara 

 Pas vendosjes së urdhrit në një nga krahët blej/shes është po i njëjti Anëtar që finalizon tregtimin 
në kahun e kundërt shes/blej. 

 Ky lloj tregtimi nuk është i negociuar por vjen në mënyrë rastësore gjatë tregtimit në sistem. 
 Çmimet nuk duhet të tejkalojnë limitet dinamikë. 

5.5. Transaksione të negociuara ose transaksione jashtë burse 

Transaksionet e kryera jashtë seancës së tregtimit (Off Exchange) nga investitorët institucionalë do të 
quhen transaksione të negociuara sipas Nenit 4406/1 Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE. 
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Në bazë të nenit 4602/3, të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, të gjithë Anëtarët e bursës 
kanë detyrimin të raportojnë transaksionet e negociuara pranë bursës gjatë fashës orare të përcaktuar 
për këtë qëllim. 

5.6. Negocimi i transaksionit dhe mënyra e raportimit 

Anëtarët e bursës kontaktojnë njëri-tjetrin në lidhje me kërkesë-ofertën e mundshme dhe bien dakord në 
lidhje me transaksionin e negociuar.  
Pas arritjes së marrëveshjes mes tyre, Anëtarët palë në transaksionin e negociuar njoftojnë me mjete 
elektronike të njohura zyrtarisht (telefon dhe e-mail) bursën ALSE-në për transaksionin e negociuar. 
Njoftimi mund të bëhet në çdo moment gjatë orarit zyrtar të funksionimit të bursës në çdo ditë zyrtare 
pune, pavarësisht nëse është apo jo ditë tregtimi. 
Në njoftimin e dërguar për transaksionin e negociuar mes tyre, Anëtarët palë japin informacionin e 
mëposhtëm: 

 Emrin e Anëtarit me të cilin kanë rënë dakord për transaksionin e negociuar; 
 Emrin dhe kodin e titullit; 
 Sasinë; 
 Çmimin;  
 Çdo informacion shtesë të kërkuar nga bursa ALSE; 

Anëtarët e bursës ALSE që kanë rënë dakord në lidhje me një transaksion të negociuar për një Titull të 
caktuar marrin si referencë të detyrueshme të çmimit të ekzekutimit, limitet statike të çmimit të fundit  
zyrtar për atë titull në ditën e fundit të tregtimit. 
Nëse çmimi i negociuar nuk përputhet me limitet statike të çmimit të fundit zyrtar, bursa ALSE nuk 
autorizon ekzekutimin e këtij urdhri. 
Në mungesë të historikut të tregtimit të Titullit, bursa ALSE çmon si të përshtatshëm çmimin e rënë 
dakord nga Anëtarët palë në transaksion. 
Pas vlerësimit të informacionit të sjellë nga palët për këtë transaksion, Bursa vendos për konfirmimin ose 
jo të transaksionit. Në rast konfirmimi Bursa lajmëron Anëtarët për fashën orare kur mund të hedhin në 
Sistemin ETS transaksionin e negociuar. Në rast mos pranimi bursa ALSE jep arsyet e refuzimit të 
hedhjes së transaksionit në Sistemin ETS. 
Në fashën orare të përcaktuar për kryerjen e tregtimeve jashtë burse Anëtarët hyjnë në Sistemin ETS 
duke përdorur opsionin “Reported Trade”, për të hedhur në Sistemin ETS Transaksionet e Negociara 
Jashtë Burse.  
Bursa monitoron proçesin deri në përputhjen e veprimeve mes dy Anëtarëve, e më pas mbyll aksesin në 
Sistemin ETS për transaksionet e negociuara.  
Sipas nenit 4703 të Rregullores së bursës ALSE ndonëse i raportohen bursës ALSE, Anëtarët e bursës 
ALSE kanë detyrimin të klerojnë dhe shlyejnë vetë transaksionet e negociuara (jashtë Burse) të 
ekzekutuara, drejtpërdrejt tek institucionet e klerimit dhe shlyerjes, përmes Anëtarëve të tyre të CSM.  
Bursa ALSE nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për problemet apo dështimin e transaksioneve të 
negociuara (jashtë Burse). 
Hedhja e Urdhrave të negociuar jashtë orarit zyrtar do të jetë e mundur çdo ditë pune nga e Hëna në të 
Premte pavarësisht nga ditët zyrtare të përcaktuara për tregtimin normal (e Martë dhe e Enjte). 

6. Kufijtë e çmimit në metodën e Tregtimit të Vazhdueshëm 
Bazuar në çmimin e referencës, dhe në bazë të nenit 4503/2 të Rregullores së Bursës Shqiptare të 
Titujve ALSE, Sistemi ETS përllogarit kufijtë dinamikë dhe statikë (minimalë dhe maksimalë) të luhatjes 
së çmimit të titullit, subjekt i transaksionit në nivele minimale dhe maksimale. 
Transaksionet e Titujve në metodën e Tregtimit të Vazhdueshëm që janë pranuar për kuotim 
ekzekutohen me çmimet që nuk ndryshojnë nga çmimi i fundit mesatar zyrtar i një dite më parë të 
tregtimit më shumë se në një nivel minimal dhe maksimal, i shprehur në formën e një përqindje që 
përcaktohet herë pas here me Vendim të Këshillit Mbikqyrës të bursës ALSE.  
Rregullorja e Bursës Shqiptare të Titujve parashikon 2 (dy) lloj kufizime çmimesh: 

 Kufijtë Dinamikë (±3% i çmimit të referencës për bonot e thesarit të Qeverisë Shqiptare dhe 
±10% i çmimit të referencës për titujt e tjerë) 

 Kufijtë Statikë (±10% i çmimit të fundit mesatar zyrtar i një dite më parë të tregtimit për bonot e 
thesarit të Qeverisë Shqiptare dhe ±30% për titujt e tjerë)  

Kufizimi i parashkuar për ndryshimet minimale dhe maksimale të çmimeve ka vlefshmëri ditore.  
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Sistemi ETS llogarit në mënyrë automatike nivelin minimal dhe maksimal të luhatjes së çmimeve për 
Ditën e Tregtimit pasardhëse.  

Cënimi i Kufijve Dinamik 
Për të krijuar mbrojtje ndaj luhatjeve të tepruara të çmimeve ±3% për bonot e thesarit të Qeverisë 
Shqiptare dhe ±10% për titujt e tjerë (cënim i kufijve dinamik), Sistemi ETS fillon ndërprerjen e 
luhatshmërisë në një nga mënyrat e mëposhtme:   

 Pezullon tregtimin e një Titulli të tregtuar në mënyrë të vazhdueshme duke iniciuar një ankand; 
 Zgjat fazën para-tregtimit gjatë hapjes së Librit Qëndror të Urdhrave (COB) në tregtimin e 

vazhdueshëm dhe në ankand, në bazë të udhëzimeve përkatëse 
Cënimi i Kufijve Statik 
Në momentin kur çmimi i një Titull të pranuar për kuotim arrin limitin maksimal ose minimal të përcaktuar 
±10% për bonot e thesarit të Qeverisë Shqiptare dhe ±30% për titujt e tjerë (cënim i kufijve statik), Sistemi 
ETS nuk lejon më ekzekutimin e transaksioneve në këtë Titull për atë ditë, deri ditën e tregtimit 
pasardhëse.  

7. Veprimet e bursës ALSE në sistemin AFISaR 
Sistemi AFISaR i cili administrohet nga Banka e Shqipërisë realizon procesin e shlyerjes së Titujve të 
Qeverisë të ekzekutuara në bursë ALSE nga Bankat ose Firmat e Brokerimit për llogari të tyre apo të 
klientëve të tyre. Mënyra e operimit të bursës ALSE dhe ndërveprimi me Sistemin AFISaR është si vijon: 

7.1. Dita 1: T+0 (dita e tregtimit) 

 Hapja e seksionit të tregtimit në bursën ALSE (Ora 10:00:00) 
 Mbyllja e seksionit të tregtimit në bursën ALSE (Ora 14:00:00) 
 Përgatitja instruksioneve për klerimin dhe shlyerjen e titujve në AFISaR (çertifikimi digital) (Ora 

14:00:00-15:00:00) 
 Dërgimi i inkripruar i informacioneve nga bursa ALSE në AFISaR (Ora 15:00:00) 

7.2. Dita 3: T+2 (dita e shlyerjes) 

 Sistemi AFISaR informon bursën ALSE-n në 09:00:00, në mënyrë automatike në lidhje me 
statusin e transaksioneve të paekzekutuara (pending) për mungesë Titujsh apo Cash 

 Bursa ALSE komunikon me mjetet elektronike të njohura zyrtarisht (mail,telefon/fax) me bankat 
përkatëse dhe u kërkon të mbyllin pozicionet deri në orën 15:00:00 për transaksionet e kryera të 
cilat janë akoma të paekzekutuara (pending) 

 Pas Fundit të Ditës së Punës, AFISaR gjeneron në strukturën FTP file përfundimtar me 
informacionet për transaksionet e shlyera në këtë ditë. AFISaR dërgon pranë bursës ALSE gjithë 
informacionin përfundimtar mbi transaksionet e kryera. 

 Pas informacionit përfundimtar Departamenti i Klerim-Shlyerjes pranë bursës ALSE dërgon 
informacionin pranë Departamentit të Anëtarësimit për marrjen e masave sipas Rregullores së  
bursës ALSE, për të gjithë Anëtarët që nuk mbyllën transaksionet në kohë. 

8. Klerimi dhe shlyerja 
Për transaksionet që kërkojnë ndryshime të pozicioneve të titujve në llogaritë sintetike në Bankën e 
Shqipërisë, sistemi AFISaR do të kryejë shlyerjen e transaksioneve ditore në titujt e borxhit të Qeverisë të 
kryer në bursën ALSE, bazuar në instruksionet e dërguara nga bursa ALSE. 

8.1. Detyrimet e Bursës ALSE në kuadër të Klerimit dhe Shlyerjes së transaksioneve 

 Nxjerrjen nga sistemi ETS të gjithë të dhënat mbi transaksionet ditore të titujve të borxhit të 
Qeverisë të kryera në tregun e rregulluar të bursës ALSE, 

 Dërgimin  në sistemin AFISaR, të instruksioneve për klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve 
ditore në tituj të borxhit të Qeverisë të kryera në tregun e rregulluar të bursës ALSE, 

 Verifikimin e  pozicionet  të Firmës së Brokerimit dhe/ose Agjentit të Klerimit e Shlyerjes (CSM) 
në lidhje me garantimin e mbylljes në mënyrë korrekte të procesit të shlyerjes finale për 



9 

 

transaksionet ditore në titujt e borxhit të Qeverisë të kryera në tregun e rregulluar të bursës 
ALSE. 

8.2. Detyrimet e Anëtarit (firmë brokerimi apo broker) të bursës ALSE që nuk është Agjent Klerues 
e Shlyerës për Klerimin dhe Shlyerjen e transaksioneve  

 Të respektojë Rregulloret e bursës ALSE, 
 Të dërgojë tek Agjenti i Klerimit e Shlyerjes (CSM) i përcaktuar prej saj për efekt të regjistrimeve 

dhe/apo shlyerjes finale, të gjithë informacionin në lidhje me transaksionet ditore në tituj të borxhit 
të Qeverisë që ka kryer për llogari të Firmës së Brokerimit apo klientëve të saj. 

 T’i vërë në dispozicion bursës ALSE çdo lloj informacioni apo detaji teknik që bursa e konsideron 
të rëndësishëm për mbarëvajtjen e procesit të klerimit dhe shlyerjes. 

 Të jetë juridikisht dhe financiarisht përgjegjëse ndaj bursës ALSE lidhur me ekzekutimin e plotë të 
transaksioneve të urdhëruara në emër të Anëtarit (firmë brokerimi apo broker) dhe/apo të 
klientëve tij, duke përfshirë si shlyerjen e titujve ashtu edhe të vlerave monetare (cash). 

 Anëtari  (firmë brokerimi apo broker) do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë ndaj bursës 
ALSE për të mbuluar pozicionet me transaksionet e dështuara të klientëve të tij në tituj dhe/ose 
vlerë monetare (cash) para orës 16:00:00 në ditën e shlyerjes (T+2). 

8.3. Detyrimet e Agjentit të Klerimit e Shlyerjes (CSM) për Shlyerjen e transaksioneve 

 Të mbajë në mënyrë të analitike nën kujdestari të dhënat e Fimrës së Brokerimit në lidhje me 
transaksionet në titujt e borxhit të Qeverisë te kryera për llogari të Firmës së Brokerimit dhe/apo 
klientëve të saj, 

 Të ndajë llogaritë Omnibus që përdor Agjenti i Klerimit e Shlyerjes (CSM) për vete dhe/apo 
klientët e Agjentit Shlyerës, nga llogaritë e Firmës së Brokerimit dhe të klientëve të Firmës së 
Brokerimit, 

 Të informojë në çdo moment bursën ALSE dhe/apo Firmën e Brokerimit në lidhje me rakordimin 
e të dhënave apo për çdo arsye tjetër që konsiderohet e nevojshme nga keto institucione. 

8.4. Procedura e Klerimit dhe Shlyerjes dhe Regjistrimi Analitik nga (CSM) i Transaksioneve në 
Titujt e Qeverisë të kryera në Bursën ALSE 

Anëtarët e bursës ALSE që shërbejnë si Anëtarë të Klerimit e Shlyerjes (CSM) së Firmës së Brokerimit 
për transaksionet e ekzekutuara në bursën ALSE për llogari të Firmës së Brokerimit apo të klientëve të 
saj, e marrin informacionin në lidhje me këto transaksione direkt nga Firma e Brokerimit e cila e eksporton 
nga sistemi ETS.  
Kjo marrëdhënie rregullohet me anë të një kontratë të veçantë mes firmës së Brokerimit dhe Agjentit të 
Klerimit e Shlyerjes (CSM).  
Anëtari i Klerimit dhe Shlyerjes (CSM) i cili njëkohësisht ofron edhe shërbimin e brokerimit sipas licensës 
së AMF (bankat) e merr informacionin për transaksionet e ekzekutuara në bursën ALSE për llogari të 
bankës apo të klientëve të saj, direkt nga brokeri fizik i saj, i cili e eksporton nga sistemi ETS. 

8.5. Dështimi i klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve në titujt e Qeverisë në Bursën ALSE 

AFISaR apo Agjenti i Klerimit e Shlyerjes (CSM) do të shlyejnë të gjitha transaksionet në tituj të borxhit të 
Qeverisë, të cilat sipas kushteve të procesit të kryerjes së transaksioneve do të paguhen në ditën e 
shlyerjes finale (T+2). Në rast se kushtet për shlyerjen e plotë nuk janë plotësuar ende deri në orën 
15:00:00 të ditës së kryerjes së shlyerjes (T+2), transaksioni nuk do të shlyhet dhe konsiderohet i 
dështuar (defaulted).  
Në kushtet e dështimit të transaksionit, Agjenti i Klerimit e Shlyerjes (CSM) dhe/apo Firma e Brokerimit do 
të njoftojë, jo më vonë se ora 16:00:00 e ditës së shlyerjes finale (T+2), bursën ALSE.  
Në kushtet e dështimit të transaksionit, bursa ALSE do të nisë procedurën e shlyerjes së një transaksioni 
të dështuar, siç bparashikohet në një Udhëzim të veçantë të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i bursës 
ALSE. Në kushtet e dështimit të transaksionit, bazuar në Rregulloren e bursës ALSE, bursa do të nisë 
procedurën administrative për të penalizuar palën që ka shkaktuar këtë dështim.  

Kryetari 
Hysen ÇELA 


