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AXHENDA 
 

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME  2019 
 

MakAlbania hotel 
 
 
 
 

 

 
17h00-17h15     Regjistrimi 

 

17h15-17h25    Fjala e Presidentit – Z. Julien Roche 

 

17h25- 17h35             Fjala e Ambasadores 

 
17h35-17h45      Bilanci i Aktiviteteve 2018 & Strategjia e CCI për vitin 2019-2020 
                          – Znj. Blerina Kazhani  
 

17h45-18h00    Raporti moral dhe financiar 2018 – Z. Teit Gjini 

 

18h00-18h10    Miratimi i ndryshimeve në statute - Z. Julien Roche 

 

18h10-   Çështje të ndryshme - Z. Julien Roche 

 

18h30                        Koktejl (anëtarë e të ftuar) 
 
18h40                        Fjala e Kryetarit-  Julien Roche 
 
18h50                       Fjala e Ambasadores, Znj. Christina Vasak 
 

 

Te ftuar nderi: : 

Ambasadorja e Francës në Shqipëri, Znj. Christina Vasak, Ministri i Shtetit për 
Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Z. Eduard Shalsi, Ministri i Kulturës, Znj. Elva Margariti, 
Drejtori i AIDA, Z. Sokol Nano 
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Fjala e Presidentit 
 
Mirëserdhët në Asamblenë e 7të të Përgjithshme që e deklaroj zyrtarisht të hapur 
dhe ftoj personat e mëposhtëm të vijnë në tribunë : Znj. Ambasadore, Christina 
Vasak, Elisabeta Gjoni, Teit Gjini dhe znj. Lorena Shkejzi, notere. 
 
Konstatoj se sot janë të pranishëm xxx anëtarë, kompani të pranishme ose të 
përfaqësuara. 
 
Kuorumi përbëhet nga gjysma e votave të anëtarëve në datën e mbledhjes së 
Asamblesë së Përgjitshme. Duke qenë se kuorumi përbëhet nga….vota, ai ëshë 
arritur, pra është një Asamble e Përgjithshme vendimmarrëse.  
 
Kjo Asamble e Përgjithshme është zgjedhëse dhe votimi e numërimi do të bëhen ne 
prani të noteres, Znj. Lorena Shkejzi. 
 

--------------------------------------------- 
 
 

Raporti moral  nga Julien Roche, Presidenti i  CCI France Shqipëri 
 
Zonja, Zotërinj,  
Të dashur miq,  
 
E kam për detyrë që në emër të Keshillit Drejtues dhe në emrin tim, t’u prezantoj 
raportin e aktivitetit për muajt e kaluar. Kam kënaqësinë t’iu prezantoj anëtarët e rij 
2018-2019. Ju informoj gjithashtu që viti 2018 ka qenë një vit pozitiv për sa i përket 
rritjes ne numer te anetareve.  
 

 
1. Truen shpk   
2.  Wenerg sha  
3.  “Viaggiare e Sorridere”  
4. Klinika e Syrit Vision 
5. Kokona Dental and Maxillo-Facial Clinic 
6. AS Venture Capital 
7. Saint Gobein Construction Products Kosova&Albania  
8. Kantina e familjes Tufa 
9. Shkolla Ernest Koliqi 
10. Sofrecom 
11. N.P Construction & Developement 
12. Construction Albania 
13.  Notaire: VIOLA SADUSHAJ 
14.  FRUCTIS AL  
15. THALES Group 
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Një falenderim i veçantë për 18 kompanitë anëtare që prej vitit 2012 
 

 
1. Green Technologies 
2. OTP Bank 
3. Aleat- Safran Group 
4. Amadeus Group 
5. Kastrati Group 
6. Marlotex 
7. Aleksander Xhuvani 
8. Edvin Murati 
9. M-pay 
10. Albinfos 
11. Kalo & Associates 
12. Celesi Group 
13. Selenice Bitumi 
14. Mai reality 
15. Tashko Pustina 
16. Hotel Mak Albania  
17. Avel -Peugeot 
18. Nexter Systems 

 
 

 
I dashur/E dashur anëtar/e 
I dashur/E dashur koleg(e) 
 
Ju keni pranuar të jeni antëtar i një Dhome Tregtie dhe Industrie franceze. Ju 
përgëzoj dhe ju falenderoj për këtë. Përtej një strukture lokale në shërbim të një 
komuniteti biznesi, një Dhomë Tregëtie dhe Industrie Franceze.  Kjo structure  
përfaqëson 124 Dhoma Francë Ndërkombëtare në 93 vende dhe më tepër se 
37.000 anëtarë.  
 
Anëtarësia në një Dhomë Tregëtie dhe Industrie Francë – Shqipëri  sjell për një 
kompani, pavarësisht përmasave të saj, avantazhe të shumta. Nga ana tjetër, që të 
funksionojë kështu duhet që secili prej anëtarëve të japë një kontribut për mbajtjen 
në jetë të këtij rrjeti dhe të përfaqësimit të tij, si edhe respektimin e standardeve të tij 
të cilësisë për sa i përket : 
 

 Transmetimit të informacioneve që lidhen me aktivitetet në mënyrë të rregull 
dhe transparente : logo, kontakte të përditësuara… 

 

 Pjesëmarrje në mbledhje e seminare  të organizuara nga  Dhoma e Tregtisë 
dhe Industrisë France – Shqipëri. 

 

 Pjesemarrje dhe rol aktiv ne zhvillimin ekonomik me Francen 
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 Pagesë e kuotës së përvitshme në Dhomën e Tregtisë  Francë– Shqipëri. 
 
 
 
Disa aktivitet të organizuara në vitin 2018 
 
Asambleja e Përgjithshme e mbajtur në fillim të vitit 2018 ishte mënyrë ideale për 
të filluar vitin që vazhdoi me takimet e rendësishme të zakonshme : muaji I 
frankofonisë, kokteji europian, i organizuar në bashkëpunim me 11 Dhoma të 
huaja ku morën pjesë më shumë se 120 pjesëmarrës, festa e verës ku festuam 
fitoren e ekipit të Francës  në Kupën e Botës. Komiteti I turizmit nëpërmjet 
veprimtarisë vullnetare të presidentit të tij Ylli Sula bëri të mundur organizimin gjatë 
gjithë vitit të takimeve të larmishme dhe të pasura. Së fundi, Forumi Ekonomik i 
Tiranës ku morën pjesë më tepër se 200 pjesëmarrës. 
 
 
1. Koordinimi  i komuniteteteve të biznesit  për anëtarët: 

 
 Organizimi i më shumë se 20 aktiviteteve në vit (Konferenca, seminare 

teknike, komitete sektoriale, dreka pune, trajnime, operacione promovimi, 
marrëdhënie publike, lobingu…Solidaritet, shkëmbime, sinergji… 
 

2. Mbështetja për kompanitë dhe realizimi i shërbimeve tëmëposhtme : 
 

 Ndihmë ndërmarrjeve për zhvillimin e aktivitteve të tyre mes dy vendeve duke 
iu propozuar shërbime mbështetëse. 
 

 Pritje,  informacion për tregjet dhe praktikat e biznesit, vendosje në kontakt 
me operatorët lokalë. 
 

 Promovimi i anëtarëve nëpërmjet newslettër « Albanie Monde Expres », “ 
Weekly News” faqes sonë të internetit dhe rrjeteve sociale.  

 
 
3. Misioni ynë pranë autoriteve publike : 
 

 Dhoma e Tregëtisë Francë –Shqipëri merr pjesë në vënien në zbatim të 
politikës së tregtisë të Vendit dhe jemi sidomos partënerë të privilegjuar të 
Shtetit shqiptar dhe Shtetit francez jashtë Frances.  

 
 Misioni pranë kompanive informacione dhe këshilla mbi tregun shqiptar, 

vendosje në kontakt me partnerët  potencialë, asistence në rekrutimin e 
Vullnetarëve Ndërkombëtarë në Kompani (VIE).  
 

 
 Pranë të rinjve : Dhoma e tregtisë Francë – Shqipëri bën promovimin e të 

rinjve pranë kompanive.  
. 
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 Për vitin e ardhshëm ju propozoj:  
 

 Të punojmë për të përmirësuar më shumë performancën tonë tregtare. Në një 
mjedis konkurrues, në një mjedis tregtar, si të jemi akoma më shumë efikasë, 
të rritim xhiron, të rritimin marxhin. Në këtë kuadër, propozimet dhe sugjerimet 
tuaja janë veçanërisht të mikpritura. 
 

 Përshtatja e statuseve tona. Pershtatja me praktikat me te mira te CCI-ve 
franceze. Madje,po bashkoj me këtë projekt atë të ndërtimit të një komuniteti 
të vërtetë të të zgjedhurve të dhomes tona. Anëtarët tanë janë pasuria jonë,  
edhe të zgjedhurit tanë janë një pasuri po aq e rëndësishme. Ne nuk dimë ta 
përdorim. Duhet të krijojmë një platëformë shkëmbimi, komunikimi për 
administratorët dhe anëtarët, t’u bëjmë të mundur të takohen.  
 
 

 Kater  projekte të mëdha në vitin2020 : 
 
1. Kongresi i sipërmarrësve të udhëtimit në vitin 2020 
 
Kongresi i ardshëm I Sipërmarrësve të Udhëtimit do të mbahet në Shipëri nga 
29 maj-02 qershor 2020! 
  
I ORGANIZUAR NGA KOMPANITË E UDHËTIMIT, një organizatë profesionale që 

bashkon kompanitë e udhëtimit dhe turizimit dhe Dhoma jonë.  
 
 

2. Prania e  Agjencisë Franceze të Zhvillimit, me shumë projekte për Shqipërinë.  
 
Transavia: gjate gjithe vitit do te kete fluturime Paris Tirane Paris 

 
3. Numeratori i ri është në internet që nga 31/12/2018 

 
Projekti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë France –Internacional : Numeratori i 
ri me të gjitha kontaktet tuaja do të konsultohet nga të gjithë anëtarët e Dhomave 
franceze në të gjithë botën. Ju gjithashtu do të keni akses në kontaktet e tyre.   

 
Keto jane disa nga piat e strategjise sone për vitin e ardhshëm, në përfundim ju 
falenderoj për energjinë, pjesëmarrjen dhe kohën tuaj. Ne duhet t’i paraprijme dhe të 
përgatisim të ardhmen, por duhet të jemi veçanërisht krenarë për atë çka jemi sot ». 
 
 

 --------------------------------------------- 
 

Fjala e Julien Roche 
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Asambleja e 7të e përgjithshme 
 

Dhoma e tregtisë dhe industrisëFrance-Shipëri 
 

----------------------------------------------- 
 
Zonja Ambasadore, e dashur Kristina,  
 
Zonja ish Ministre e Kultures, e dashur Mirela Kumbaro, 
 
Z. Minister I shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes, i dashur Eduard Shalsi,  
 
Zoti Drejtori i AIDA-s, I dashur Sokol  
 
Të dashur miq,  
 
Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët të gjithë në këtë Asamble të 7të të Dhomës sonë. 
 
Dua t’u them se jam shumë i lumtur nga prania juaj në Asamblenë tonë të 
përgjithshme. Ajo është shprehje e besnikërisë suaj dhe shenjë e mbarësisë dhe 
gjallërisë së Dhomës tonë.. Falë jush, ne mund të vazhdojmë të ndjekim qëllimin 
tonë :të ndihmojmë kompanitë franceze gjatë vendosjes së tyre në Shqipëri ose 
aktivitetit të eksportit në Shqipëri dhe anasjelltas.  
 
 
Sot  Asambleja Jonë e Përgjithshme mblidhet në praninë e shumë anëtarëve të 
Dhomës. 
 
Sipas rendit të ditës të miratuar, u zhvilluan këto pika :  
 
 
– Paraqitja e raportit moral dhe financiar ; 
– Paraqitja e raportit të aktiviteteve 2018; 
– Miratimi i Statueve të reja të CCI ; 
(këto pika u votuan me unanimitet nga anëtarët e pranishëm) 
 
 
Një falenderim i veçantë për 15 kompanitë, anëtare të reja gjatë periudhës 
2018-2019. 
 

 
1. Truen shpk   
2.  Wenerg sha 
3.  « Viaggiare e Sorridere”  
4. Klinika e Syrit Vision,  
5. Kokona Dental and Maxillo-Facial Clinic 
6. AS Venture Capital 
7. Saint Gobain Construction Products Kosova&Albania  
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8. Kantina e familjes Tufa 
9. Shkolla Ernest Koliqi 
10. Sofrecom 
11. N.P Construction & Developement 
12. Construction Albania 
13. Notaire: VIOLA SADUSHAJ 
14.  FRUCTIS AL  
15. THALES Group 

 
Një falenderim të madh për hotel Mak Albania dhe Drejtoreshën Bujana Haxhiu për 
mikëpritjen në këtë hotel madhështor, anëtari ynë që prej krijimit te Dhomes.  
 
 
 
2018 ishte një vit pasionant për Dhomën tonë : 
 
Asambleja e Përgjithshme e mbajtur në fillim të vitit 2018 ishte mënyrë ideale për 
të filluar vitin që vazhdoi me takimet e rendësishme të zakonshme : muaji I 
frankofonisë, kokteji europian, i organizuar në bashkëpunim me 11 Dhoma të 
huaja ku morën pjesë më shumë se 120 pjesëmarrës, festa e verës ku festuam 
fitoren e ekipit të Francës  në Kupën e Botës. Komiteti I turizmit nëpërmjet 
veprimtarisë vullnetare të presidentit të tij Ylli Sula bëri të mundur organizimin gjatë 
gjithë vitit të takimeve të larmishme dhe të pasura. Së fundi, Forumi Ekonomik i 
Tiranës ku morën pjesë më tepër se 200 pjesëmarrës. 
 
 
 

 
 Kater  projekte të mëdha në vitin2020 : 
 
4. Kongresi i sipërmarrësve të udhëtimit në vitin 2020 
 
Kongresi i ardshëm I Sipërmarrësve të Udhëtimit do të mbahet në Shipëri nga 
29 maj-02 qershor 2020! 
  
I ORGANIZUAR NGA KOMPANITË E UDHËTIMIT, një organizatë profesionale që 

bashkon kompanitë e udhëtimit dhe turizimit dhe Dhoma jonë.  
 
 

5. Prania e  Agjencisë Franceze të Zhvillimit, me shumë projekte për Shqipërinë.  
 
Transavia: gjate gjithe vitit do te kete fluturime Paris Tirane Paris 

 
6. Numeratori i ri është në internet që nga 31/12/2018 

 
Projekti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë France –Internacional : Numeratori i 
ri me të gjitha kontaktet tuaja do të konsultohet nga të gjithë anëtarët e Dhomave 
franceze në të gjithë botën. Ju gjithashtu do të keni akses në kontaktet e tyre.   
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Projekti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Francë –Internacional : Numeratori i 
ri me të gjitha kontaktet tuaja do të konsultohet nga të gjithë anëtarët e Dhomave 
franceze në të gjithë botën. Ju gjithashtu do të keni akses në kontaktet e tyre.   

 
 
Faleminderit të gjithëve për praninë tuaj sonte dhe ju uroj një mbrëmje të bukur ! 
Dhoma e Tregtëtisë Francë Shqipëri dhe unë vetë, jemi në dispozicionin tuaj ! 
 
Julien Roche 
President 
 
 
 
 
 
 
 


