Komiteti
Komiteti i Kredisë
Komiteti i Çështjeve Delikate
dhe Provigjionimit

Qëllimi i Komitetit
Komiteti i Kredisë është organi më i lartë në Bankë, të cilit i është dhënë autoriteti për të aprovuar kreditë, duke operuar
brenda ligjit dhe aktivitetit të bankës.
Monitoron operacionet sensitive të Bankës dhe validon në bazë mujore dhe/ose tremujore koston e riskut lidhur me i)
Standardet e Kontabilitetit Kombëtar dhe rregullave të Bankës së Shqipërisë dhe ii) IFRS

ALCO

Komiteti i Aseteve dhe detyrimeve (“ALCO”) është përgjegjës për aprovimin e politikave dhe procedurave për menaxhimin e
likuiditetit, pozicionimit të forex dhe riskun e normës së interesit, përpara aprovimit përfundimtar nga Këshilli Drejtues.
Është gjithashtu përgjegjës për të rishikuar dhe monitoruar asetet dhe detyrimet lidhur me strukturën, afatin dhe
përqendrimin, duke siguruar vlerësim të përshtatshëm të çmimit të investimeve të sigurisë, kredive dhe depozitave.

Komiteti i Kontrollit të
Brendshëm

Komiteti i Kontrollit të Brendshëm është njësia që:
- Monitoron mekanizmin e kontrollit të brendshëm;
- Koordinon funksionet e kontrollit, p.sh. Kontrollin e Përhershëm, Përputhshmërinë, Ligjorin, Kontrollin Financiar, Sigurinë e
Informacionit, rrjedhimisht sistemin e kontrollit të brendshëm.

Komiteti i Sigurisë

Komiteti mbulon dy fusha kryesore:
A. Sigurinë Informatike
B. Sigurinë Fizike
Komiteti është përgjegjës për:
- Mbikëqyr përshtatshmërinë e kuadrit rregullator të brendshëm përkatësisht në fushat A. dhe B.
- Përditësime periodike mbi aktivitetin kontrollues dhe koordinimin e punës drejtuar sipas funksioneve përgjegjëse për
drejtimin e dy fushave A. dhe B. (Emërimet: Oficer i Sigurisë Informatike dhe Drejtori i Departamentit të Sigurisë Fizike).
- Trajtimin e çfarëdolloj projekti që i përket fushave A. dhe B., si dhe një mbikëqyrje të menaxhimit të marrëdhënieve me
palë të treta ndihmëse të Bankës në fushat A. dhe B.
- Mbikëqyrja e aplikimit të politikave të sigurisë brenda Bankës.

Komiteti i teknologjisë së
informacionit

Komiteti synon të sigurojë jo vetëm një qeverisje e korporatave të shëndetshme, por gjithashtu të sigurojë formalizimin e
nevojshëm të përgjegjësive të njësive të biznesit si dhe IT në projektet zbatuese. Komiteti konsiderohet si organi më i lartë
ekzekutues i kërkesave të qeverisjes IT.
Përgjegjësitë kryesore të përfshira:
- Bashkëpunim i ngushtë i IT me Njësitë e Biznesit në zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve
- Aprovimi dhe monitorimi i buxheteve (p.sh. vjetor dhe 3 vjetor)
- Metodologjia e menaxhimit të projekteve që nga lancimi (këtu përfshihet përgatitja e gjithë dokumentave të nevojshëm
nga aprovimi deri në përfundim)
- Rolet dhe përgjegjësitë e qarta të aktorëve (p.sh. ato të IT dhe Njësisë së Biznesit) të përfshira në projekte dhe aktivitete
- Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve duke përfshirë caktimin e prioriteteve, vlerësimin e kostove dhe burimet
njerëzore IT.
- Monitorimi i operacioneve IT (nëpërmjet treguesve IT si incidentet, disponueshmërine e sistemeve IT, ndryshimet, etj.)

Komiteti i burimeve njerëzore

Komiteti i Burimeve Njerëzore është organi zyrtar aprovues i Bankës. Ky komitet nxit dhe siguron zbatimin e përshtatshëm
të Politikave dhe Procedurave të Burimeve Njerëzore, kulturës korporatave dhe transparencën e procesit të marrjes së
vendimeve me fokusin kryesor në zhvillimin profesional dhe personal të çdo punonjësi në Bankë.

Komiteti i produkteve dhe
aktiviteteve te reja (NAP)

Ky komitet zyrtar mundëson që aktorët e përfshirë të punojnë paralelisht apo të bashkuar mbi kompozimin dhe zbatimin e
produkteve dhe shërbimeve të reja, të mblidhen zyrtarisht për të rënë dakord mbi kompozimin dhe zbatimin e produkteve
dhe shërbimeve të reja. Përfshirja gjithëpërfshirëse e aktorëve të nevojshëm siguron gjithashtu një zvogëlimin e
përshtatshëm të çfarëdolloj risku të përfshirë.
Rastet e biznesit duhet të aprovohen në Komitetin e NAP. Çmimet aprovohen në ALCO. Zbatimi teknik I produkteve dhe
shërbimeve të reja trajtohet nga Komiteti i NAP.

