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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 70, datë 12.10.2011

PËR 
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

SHTESË NGA BANKA CREDINS SH.A. 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a”, nenit 43, shkronja 
“e” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë“, i 
ndryshuar; të nenit 23, pikat 1 dhe 3, të nenit 24, pika 1, shkronja “ç”, 
të nenit 54, pika 2, shkronja “dh” nënpika “v” të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozim 
të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Credins sh.a. 
të veprimtarisë financiare shtesë, si më poshtë:

a) Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe 
në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose 
ndryshe, si më poshtë: 

 i) letra me vlerë të transferueshme;

2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për të kryer 
ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës të Bankës Credins 
sh.a., sipas pikës 1 të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
  

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

 V E N D I M

Nr. 71, datë 12.10.2011

PËR 
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

SHTESË NGA DEGA E BANKËS ALPHA–ALBANIA/ ALPHA BANK-ALBANIA

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a”, të nenit 43, shkronja 
“e” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë“, i 
ndryshuar; të nenit 23, pikat 1 dhe 3, të nenit 24, pika 1, shkronja “ç”, 
të nenit 54, pika 2, shkronja ”d” të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI :

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Dega e Bankës Alpha 
Albania/ Alpha Bank-Albania të veprimtarisë financiare shtesë, si 
më poshtë:

•	 “Ofrimi	i	garancive	dhe	marrja	e	angazhimeve”.	

2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për të kryer 
ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës të Degës së Bankës 
Alpha–Albania/ Alpha Bank–Albania, sipas pikës 1 të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

V E N D I M

Nr. 72, datë 12.10.2011

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES

“MBI FUNKSIONIMIN E SISTEMIT SWIFT NË BANKËN E 
SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 21, 22 dhe 43, shkronja “f” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
nenit 129, pikat 1 dhe 6 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit 
të Teknologjisë së Informacionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

V E N D O S I:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi funksionimin e sistemit SWIFT në 
Bankën e Shqipërisë” sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Departamenti 
i Operacioneve Monetare, Departamenti i Administrimit, 
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit si dhe Departamenti 
i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit 
me zbatimin e këtij vendimi.

3. Me miratimin e këtij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 64, datë 
29.08.2008 i Këshillit Mbikëqyrës “Për miratimin e rregullores 
“Mbi funksionimin e sistemit SWIFT në Bankën e Shqipërisë”” dhe 
vendimi nr. 91, datë 23.12.2009 i Këshillit Mbikëqyrës “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi funksionimin e sistemit SWIFT në 
Bankën e Shqipërisë””. 

4.  Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 9

tetor 2011

vëllimi 13
numër 9
tetor 2011

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE
 

“MBI FUNKSIONIMIN E SISTEMIT SWIFT NË BANKËN E SHQIPËRISË”

Miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
nr. 72, datë 12.10.2011

KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti dhe fusha e zbatimit 

1. Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i funksioneve dhe 
përgjegjësive të njësive organizative të Bankës së Shqipërisë në 
lidhje me sistemin SWIFT, si dhe i rregullave dhe procedurave 
për administrimin, operimin, monitorimin dhe kontrollin e këtij 
sistemi. 

2. Subjekte të kësaj rregulloreje janë njësitë organizative të 
mëposhtme të Bankës së Shqipërisë:

a) Departamenti i Sistemeve të Pagesave;
b) Departamenti i Operacioneve Monetare;
c) Departamenti i Teknologjisë së Informacionit;
d) Departamenti i Administrimit;
e) Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 

dhe Komunikimit.

Neni 2
Baza juridike 

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe në zbatim të:

1. Ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar;

2. Ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”;

3. Rregullores të Bankës së Shqipërisë nr.53, datë 26.09.2007 
“Për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë 
të madhe - AIPS”, e ndryshuar;
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4. Rregullores të Bankës së Shqipërisë nr.55, datë 26.09.2007 
“Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël - AECH”, e ndryshuar;

5. Rregullores të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 14.11.2007 
“Mbi funksionimin e sistemit kontabël dhe të administrimit të 
thesarit - (ATM)” dhe

6. Akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
Përkufizime

1. Në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

1) “AECH (Albanian Electronic Clearing House)” - është sistemi 
shqiptar i klerimit të pagesave me vlerë të vogël. 

2) “AIPS (Albanian Interbank Payment System)” - është sistemi 
shqiptar i pagesave ndërbankare me vlerë të madhe.

3) “Autorizim” - është një marrëveshje ndërmjet palëve (Bankës së 
Shqipërisë dhe korrespondentëve) në një marrëdhënie biznesi, 
për të siguruar leje për dërgimin e mesazheve në një shërbim të 
caktuar. Një autorizim përfshin dërgimin e mesazheve vetëm në 
një drejtim. Çdo autorizim në aplikacionin RMA lokal të Bankës 
së Shqipërisë përbëhet nga dy rekorde:

a) autorizim për të marrë (authorisation to receive) -autorizimi që 
Banka e Shqipërisë i jep korrespondentit;

b) autorizim për të dërguar (authorisation to send) - autorizimi që 
korrespondenti i jep Bankës së Shqipërisë.

4) “Bankë” - është subjekti i licencuar nga Banka e Shqipërisë për 
të ushtruar veprimtari bankare dhe veprimtari të tjera financiare 
në territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të 
ligjit për bankat.

5) “BSH” - është Banka e Shqipërisë.

6) “DA” - është Departamenti i Administrimit, në Bankën e 
Shqipërisë.

7) “DOM” - është Departamenti i Operacioneve Monetare, në 
Bankën e Shqipërisë.

8) “DSP” - është Departamenti i Sistemeve të Pagesave, në Bankën 
e Shqipërisë.
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9) “DMJIEK” – është Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, 
Integrimit Evropian dhe Komunikimit në Bankën e Shqipërisë.

10) “DTI” - është Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, në 
Bankën e Shqipërisë.

11) “Fallback/Disaster-Recovery” - është procedura e kthimit të 
sistemit SWIFT në një situatë normale, pasi ka pasur një dështim 
të funksionimit të pajisjeve apo sistemit primar dhe/apo backup.

12) “File” - është njësia që transmetohet ndërmjet pjesëmarrësve 
të sistemit AECH dhe Bankës së Shqipërisë, duke përdorur 
shërbimin SWIFTNet FileAct.

13) “Kompania SWIFT” (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) – është Shoqëria për Telekomunikim 
Financiar Ndërbankar Botëror – me seli në Belgjikë, me të cilën BSH 
ka lidhur një kontratë për sigurimin e platformës së komunikimit, 
të produkteve dhe shërbimeve që i lejojnë BSH dhe klientëve 
të tjerë lidhjen dhe shkëmbimin e informacioneve financiare në 
mënyrë të sigurt dhe të besueshme, si dhe i mundëson atyre 
automatizimin dhe standardizimin e transaksioneve financiare.

14) “Korrespondentë” - janë institucionet financiare dhe bankare 
me të cilat BSH komunikon nëpërmjet sistemit SWIFT.

15) “Kujdestar i Sistemit” - është departamenti i cili “kujdeset” 
për sistemin SWIFT, duke zbatuar dhe mbrojtur rregullat e 
përcaktuara nga përgjegjësi për sistemin SWIFT. 

16) “MT” (Message Type) - është një tip mesazhi i veçantë, i 
standardit të kompanisë SWIFT.

17) “Ndërfaqe” - janë produkte software, të cilat realizojnë 
bashkëveprimin ndërmjet sistemit SWIFT dhe sistemeve të tjera 
të Bankës së Shqipërisë.

18) “Partneri i Rrjetit” - është një sigurues rrjeti i pavarur, i cili i 
mundëson BSH lidhjen me rrjetin SIPN të kompanisë SWIFT. 

19) “Përdorues” - janë institucionet financiare apo bankare si dhe 
punonjësit e njësive organizative të BSH, të autorizuar për të 
përdorur një apo më shumë shërbime të SWIFT.

20) “Përgjegjës” – është departamenti përgjegjës për përcaktimin 
e kritereve për administrimin dhe aksesimin e aplikacionit, në 
përputhje me këtë rregullore dhe aktet nënligjore të BSH.

21) “Profil i përdoruesit” - është bashkësia e të drejtave që një 
përdorues ka në sistem, në funksion të detyrave të tij.
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22) “RMA” (Relationship Management Application) - është një 
aplikacion, i cili i mundëson BSH një mekanizëm kontrolli të 
korrespondentëve nëpërmjet përcaktimit të llojit të trafikut të 
informacionit që dëshiron të marrë dhe cilit korrespondent i 
drejtohet kjo kërkesë. RMA përdoret për shërbimin SWIFTNet 
FIN.

23) “SAA” (SWIFT Alliance Access) - është një produkt ndërfaqeje 
shumëplatformësh, i dizenjuar nga kompania SWIFT për të 
lidhur një ose më shumë destinacione me rrjetin e kompanisë 
SWIFT ose me rrjete të tjera private. SAA mundëson aksesimin e 
shërbimeve SWIFTNet FIN dhe SWIFTNet FIN Y Copy, me qëllim 
shkëmbimin e mesazheve MT të standardit të kompanisë SWIFT.

24) “SIPN” (Secure IP Network) - është një rrjet privat, virtual, 
ndërkombëtar i kompanisë SWIFT, shumë i sigurt dhe i 
besueshëm. 

25) “Sistemi SWIFT” - është sistemi i komunikimit në BSH, i cili 
mundëson komunikimin financiar ndërbankar të BSH-së me 
korrespondentët e saj.

26) “SWIFTAlliance LSO/RSO” (Left Security Officer/Right Security 
Officer) - janë përkatësisht oficeri i majtë dhe oficeri i djathtë i 
sigurisë, në aplikacionin SAA.

27) “SIFTNet FileAct” - është një shërbim shkëmbimi mesazhesh 
i automatizuar i SWIFTNet, i cili i mundëson përdoruesve 
shkëmbimin e file-ve dhe përdoret për funksionimin e sistemit 
AECH.

28) “SWIFTNet FileAct CUG” (Closed User Group) - është një 
bashkësi përdoruesish (bankat) të grupuar me qëllim përdorimin 
e shërbimit SWIFTNet FileAct.

29) “SWIFTNet FIN” (SWIFTNet Financial Messaging Service) - 
është një shërbim shkëmbimi mesazhesh i SWIFTNet i cili lejon 
shkëmbim të mesazheve standard MT të kompanisë SWIFT.

30) “SWIFTNet FIN Y Copy” - është një shërbim me vlerë të shtuar 
i SWIFTNet FIN, i cili përdoret për funksionimin e sistemit AIPS, 
ku administratori i shërbimit ndërvepron me transaksionin e 
dërguesit, duke e autorizuar ose jo, përpara se ai të dërgohet 
tek marrësi.

31) “SWIFTNet FIN Y Copy CUG” (Closed User Group) - është një 
bashkësi përdoruesish (bankat) të grupuar, me qëllim përdorimin 
e shërbimit SWIFTNet FIN Y Copy.
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32) “SWIFTSupport” - është shërbimi i suportit të BSH nga kompania 
SWIFT. 

KREU II
FUNKSIONET E NJËSIVE ORGANIZATIVE TË BSH NË 

SISTEMIN SWIFT

Neni 4
Funksionet e DSP

DSP në sistemin SWIFT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) është përgjegjës për aplikacionin SAA;
b) merr dhe dërgon transaksione financiare në sistemin SWIFT në 

përputhje me aktet rregullative në fuqi të BSH-së;
c) monitoron statusin e mesazheve MT të dërguara/marra prej tyre 

dhe siguron që të jenë të kompletuara. Çdo mesazh MT që do 
të dërgohet nga aplikacioni SAA nuk duhet të qëndrojë në pritje 
për t’u dërguar më shumë se 2 (dy) ditë pune;

d) pas njoftimit nga DOM, DSP ruan, përditëson dhe shkëmben 
instruksionet e shlyerjes në funksion të vendosjes së marrëdhënieve 
me korrespondentë të rinj ose kur BSH ndryshon instruksionet e 
shlyerjes.

Neni 5
Funksionet e DOM

DOM në sistemin SWIFT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) merr dhe dërgon transaksione financiare në sistemin SWIFT në 
përputhje me aktet rregullative në fuqi të BSH-së;

b) monitoron statusin e mesazheve MT të dërguara/marra prej tyre 
dhe siguron që të jenë të kompletuara. Çdo mesazh MT që do 
të dërgohet nga aplikacioni SAA nuk duhet të qëndrojë në pritje 
më shumë se 2 (dy) ditë pune.

Neni 6
Funksionet e DTI

DTI në sistemin SWIFT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) është kujdestar i sistemit SWIFT;
b) është përgjegjës i sistemit SWIFT duke përjashtuar aplikacionin 

SAA;
c) siguron mirëfunksionimin e sistemit SWIFT;
d) realizon përditësimin e sistemit SWIFT në përputhje me standardet 

e kompanisë SWIFT dhe administron ndryshimet në këtë sistem;
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e) siguron mirëfunksionimin e ndërfaqeve të sistemit SWIFT me 
rrjetin SIPN, sistemet e kompanisë SWIFT dhe me sistemet e tjera 
të brendshme në BSH. 

f) realizon konfigurimin e ndërfaqeve të sistemit SWIFT me sistemet 
e brendshme, në bashkëpunim me departamentet përgjegjëse të 
tyre;

g) përcakton konfigurimin e lidhjes me rrjetin SIPN, në varësi të 
vëllimit të trafikut të informacionit të BSH-së dhe sigurohet për 
mirëfunksionimin e tij;

h) është pikë kontakti me kompaninë SWIFT dhe Partnerin e Rrjetit 
dhe ndjek kontratat me ta;

i) zbaton procedurat dhe politikën e sigurisë në sistemin SWIFT, 
në përputhje me standardet e kompanisë SWIFT dhe bazën 
rregullative të DTI;

j) administron rrezikun dhe aftësinë ripërtëritëse të sistemit SWIFT;
k) kujdeset për kryerjen e procedurave Fallback/Disaster-Recovery;
l) kujdeset për kryerjen e procedurave të arkivimit dhe Backup/

Restore;
m) administron situatat e emergjencës në sistemin SWIFT;
n) administron profilet e përdoruesve dhe përdoruesit e sistemit 

SWIFT;
o) mbështet përdoruesit e BSH-së në përdorimin e sistemit SWIFT;
p) mban kontakte me përdoruesit (bankat) dhe i mbështet ata në 

lidhje me përdorimin e shërbimit SWIFTNet FIN Y Copy dhe 
SWIFTNet FileAct;

q) në bashkëpunim me departamentet përgjegjëse për sistemet e 
brendshme, përcakton tipet e mesazheve MT apo file-ve që do të 
shkëmbehen ndërmjet këtyre sistemeve si dhe tipet e mesazheve 
MT, që do të shtypen nga sistemi SWIFT;

r) ndjek procedurat e fillimit/mbylljes së ditës së punës në sistemin 
SWIFT brenda orareve zyrtare. Për nevoja të BSH, ndryshimi 
në oraret e sistemit kryhet pas njoftimit nga departamentet 
përdoruese të këtij sistemi. 

Neni 7
Funksione të përbashkëta mes DSP dhe DTI

DSP dhe DTI në sistemin SWIFT ushtrojnë funksione të përbashkëta 
si më poshtë:

a) ndjekin procedurat e anëtarësimit të një përdoruesi të ri në 
shërbimin SWIFTNet FIN Y Copy dhe/ose në shërbimin SWIFTNet 
FileAct;

b) administrojnë SWIFTNet FIN Y Copy CUG dhe SWIFTNet FileAct 
CUG;

c) miratojnë profilet e përdoruesve dhe përdoruesit e aplikacionit 
SAA.
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Neni 8
Funksionet e DA

DA në sistemin SWIFT ushtron funksionet e mëposhtme:

a) merr dhe dërgon mesazhe MT tekst për nevojat e veta apo të 
njësive të tjera organizative të BSH-së, të cilët nuk janë përdorues 
të aplikacionit SAA;

b) monitoron shtypjen e mesazheve MT në format letër, si dhe 
regjistron dhe shpërndan mesazhet MT në format letër që nuk 
shtypen drejtpërdrejt në njësitë përkatëse të BSH-së.

KREU III
ADMINISTRIMI I SISTEMIT SWIFT

Neni 9
Miratuesit e Autorizuar

1. BSH, në lidhje me shërbimet SWIFTNet FIN Y Copy dhe 
SWIFTNet FileAct, përfaqësohet përkundrejt kompanisë SWIFT 
nga Miratuesit e Autorizuar.

 
2. Miratues të Autorizuar të BSH, janë Drejtori i DSP dhe Drejtori i 

DTI.

3. Miratuesit e Autorizuar janë përgjegjës dhe komunikojnë 
me kompaninë SWIFT në lidhje me detyrat e përcaktuara në 
kontratat e lidhura me kompaninë për këto shërbime. 

Neni 10
Administrimi i marrëdhënieve me korrespondentët

1. DTI kryen administrimin e aplikacionit RMA.

2. BSH autorizon një korrespondent për të marrë transaksione 
financiare prej tij në këtë mënyrë:

a) DOM, DSP, DA ose DMJIEK paraqet kërkesën e tij me shkrim 
tek DTI;

b) DTI krijon dhe aktivizon “autorizimin për të marrë” në aplikacionin 
RMA për këtë korrespondent;

c) korrespondenti e pranon ose e refuzon këtë autorizim në kohë 
dhe në të gjitha rastet, brenda 6 (gjashtë) ditëve pune.

3. Korrespondenti autorizon BSH për të dërguar transaksione 
financiare në adresë të tij në këtë mënyrë:

a) korrespondenti dërgon një “autorizim për të dërguar” drejtuar 
BSH;

b) DTI paraqet këtë “autorizim për të dërguar” sipas rastit tek 
DOM, DSP, DA apo DMJIEK për konfirmim;
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c) DTI ekzekuton konfirmimin ose refuzimin e këtij autorizimi. Në 
çdo rast, konfirmimi nga departamentet e përcaktuara në pikën 
(b) të kësaj pike, si dhe ekzekutimi i konfirmimit apo refuzimit 
nga DTI, duhet të kryhen brenda 6 (gjashtë) ditëve pune.

4. Në rast se BSH merr një “autorizim për të dërguar”, për të cilin 
korrespondenti kërkon një autorizim ekuivalent (për të lejuar 
trafikun SWIFTNet FIN në të dyja drejtimet), atëherë BSH duhet 
të dërgojë këtë autorizim ekuivalent brenda 6 (gjashtë) ditëve 
pune duke zbatuar hapat e përcaktuar në pikat 1 dhe 2 të këtij 
neni.

5. BSH vendos të mos dërgojë dhe/ose marrë më transaksione 
financiare për dhe/ose nga një korrespondent, duke fshirë 
“autorizimin për të dërguar” dhe/ose revokuar “autorizimin për 
të marrë” përkatës në këtë mënyrë:

a) departamenti përdorues i sistemit SWIFT paraqet kërkesën e tij 
me shkrim tek DTI;

b) DTI sigurohet që asnjë departament i BSH nuk ka më marrëdhënie 
me këtë korrespondent;

c) DTI kryen fshirjen e “autorizimit për të dërguar” dhe/ose revokimin 
e “autorizimit për të marrë” për korrespondentin përkatës.

6. Në rast se një korrespondent vendos të mos dërgojë dhe/ose 
marrë më transaksione financiare për dhe/ose nga BSH, duke 
fshirë dhe/ose revokuar autorizimin përkatës, ndiqen hapat e 
mëposhtëm:

a) DTI kryen konfirmimin e statusit të refuzimit të “autorizimit për 
të marrë” përkatës në kohë, dhe në të gjitha rastet brenda 6 
(gjashtë) ditëve pune;

b) DTI kryen konfirmimin e statusit të revokimit të “autorizimit për 
të dërguar” përkatës, sa më shpejt të jetë e mundur, por në çdo 
rast jo më vonë se brenda një dite pune;

c)  DTI njofton me shkrim DMJIEK dhe departamentet përdoruese 
të sistemit SWIFT.

7. BSH dhe anëtarët e SWIFTNet FIN Y Copy CUG nuk shkëmbejnë 
autorizime RMA ndërmjet tyre, në lidhje me shkëmbimin e 
transaksioneve financiare në shërbimin SWIFTNet FIN Y Copy.

Neni 11
Administrimi i përdoruesve të BSH në sistemin SWIFT

DTI kryen administrimin e përdoruesve të departamenteve të BSH në 
sistemin SWIFT si më poshtë:

1. Në lidhje me aplikacionin SAA:
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a) krijon përdoruesit në aplikacionin SAA, pas plotësimit të 
formularit përkatës nga departamenti që inicion kërkesën, me 
miratimin fillimisht nga drejtuesi i DSP dhe më pas nga drejtuesi 
i DTI;

b) çaktivizon apo fshin përdoruesit nga aplikacioni SAA me 
ndryshimin e vendit të punës apo largimin e tij, me kërkesë të 
drejtuesit të departamentit përkatës, si dhe me miratimin fillimisht 
nga drejtuesi i DSP dhe më pas nga drejtuesi i DTI;

c) krijon, modifikon apo fshin profilet e përdoruesve të aplikacionit 
SAA me miratim të drejtuesve të DSP dhe DTI;

d) përcakton përdoruesit e DTI të cilët do të kryejnë rolin e 
SWIFTAlliance LSO dhe SWIFTAlliance RSO apo kryen 
zëvendësimin e tyre, me miratimin e drejtuesve të DSP dhe DTI.

2. Rregullat e administrimit të përdoruesve të aplikacioneve të tjera 
të SWIFT dhe të infrastrukturës së sigurisë së tyre përcaktohen në 
manualin e veprimeve të DTI për funksionimin e sistemit SWIFT.

3. Profilet e përdoruesve dhe formularët përkatës të sistemit SWIFT 
i bashkëngjiten manualit të veprimeve të DTI për funksionimin e 
sistemit SWIFT, i cili miratohet nga Zëvendësguvernatori i Parë.

Neni 12
Asistenca e DTI dhe DSP për përdoruesit banka

1. DTI dhe DSP mbështesin përdoruesit (bankat) për të kuptuar, 
vënë në eficiencë dhe implementuar në kohën e duhur profilin 
fillestar dhe çdo amendim vijues për shërbimet SWIFTNet FIN Y 
Copy dhe SWIFTNet FileAct.

2. DTI dhe DSP në bashkëpunim me kompaninë SWIFT, shpërndajnë 
tek përdoruesit (bankat) formularë të ndryshëm dhe dokumente 
të tjera në fuqi të kërkuara herë pas here, për regjistrimin dhe 
për sigurimin e shërbimeve SWIFTNet FIN Y Copy dhe SWIFTNet 
FileAct.

Neni 13
Situatat e emergjencës në sistemin SWIFT 

dhe masat që ndërmerren

1. Situatë emergjence në sistemin SWIFT përbëjnë ngjarjet e 
paparashikuara të mëposhtme:

a) ndërprerja e funksionimit të sistemit SWIFT;
b) mosfunksionimi i ndërfaqeve me sistemet e brendshme.

2. Në rast se vërehet një nga situatat e emergjencës, atëherë DTI 
shpall situatën e emergjencës në sistemin SWIFT, informon 
departamentet përdoruese të këtij sistemi, si dhe merr masa për 
zgjidhjen e kësaj situate.
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3. Në rast se për shkak të situatës së emergjencës, rivënia në punë 
e sistemit SWIFT primar është e pamundur, atëherë DTI realizon 
procedurat për kalimin në sistemin SWIFT backup/disaster.

4. Përdoruesit e sistemit SWIFT në BSH dhe/ose bankat njoftohen 
menjëherë pas zgjidhjes së situatës së emergjencës, me mesazh SWIFT, 
faks apo e-mail për vazhdimin e operacioneve të ditës së punës.

Neni 14
Forca madhore

1. Forca madhore në kuptim të kësaj rregulloreje janë gjendjet 
e jashtëzakonshme, luftërat, demonstratat, grevat, turbullira të 
tjera civile, fatkeqësi natyrore, si dhe çdo rrethanë tjetër jashtë 
kontrollit të arsyeshëm të njeriut, e cila përbën forcë madhore 
nga praktika.

2. Me shfaqjen e ngjarjeve që përbëjnë forca madhore, sipas pikës 
1 të këtij neni, drejtuesit e DTI dhe të DSP vendosin për ndalimin 
e menjëhershëm të funksionimit të sistemit SWIFT, me qëllim 
mbrojtjen e pajisjeve, të të dhënave si dhe të komponentëve të 
tjerë mbështetës të tij.

 
3. Me përfundimin e ngjarjeve që përbënin forca madhore, të cilat 

shkaktojnë dhe gjendjen e emergjencës, DTI dhe DSP ndërmarrin 
hapat e nevojshëm për rifillimin e operimit të sistemit SWIFT, 
duke monitoruar dhe duke kontrolluar në mënyrë të hollësishme 
transaksionet e hyra dhe të dërguara në sistemin SWIFT. 

KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 15
Organizimi i brendshëm

1. Organizimi i brendshëm i punës brenda njësive organizative të 
BSH, të cilat janë të ngarkuara me zbatimin e kësaj rregulloreje, 
përcaktohet nëpërmjet manualeve të këtyre njësive organizative 
dhe të vendeve të punës të punonjësve përkatës. 

2. Manualet e njësive organizative si dhe të vendeve të punës, të 
parashikuara në pikën 1 të këtij neni, hartohen në përputhje 
me manualet e përdorimit të sistemit SWIFT dhe me dispozitat 
e rregulloreve të brendshme të departamenteve përkatëse. Këto 
manuale miratohen nga Zëvendësguvernatori i Parë i BSH. 

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
ARDIAN FULLANI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

V E N D I M

Nr. 74, datë 26.10.2011

PËR
MBAJTJEN E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLTA TË RIBLERJES

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për 
Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar, me propozimin e Departamentit të 
Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

V E N D O S I:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 5,00 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
(repo dhe repo të anasjellta).

2. Ngarkohen Departamenti i Politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

V E N D I M

Nr. 75, datë 26.10.2011

PËR
 DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN 
“PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË LIKUIDITETIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3 pika 3, nenit 12 shkronja “a” 
dhe nenit 43 shkronja “c” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 26 pika 1 shkronja “a”, 
nenit 57 pikat 2, 3, 4 dhe 5, të nenit 58 pika 1 dhe nenit 66 të ligjit 
nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

V E N D O S I:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit” miratuar 
me vendimin nr.71, datë 14.10.2009 të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

a) Në nenin 4, pika 2 shtohet shkronja “k” me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“...k. “Haircut” është përqindja me të cilën pakësohet vlera e aktivit 
likuid për qëllime të përllogaritjes së treguesit të likuiditetit, në përputhje 
me përcaktimet e kësaj rregulloreje.”

b) Në nenin 19, pika 3 ndryshon si më poshtë:

“...3. Banka përllogarit dhe siguron në çdo kohë respektimin e 
treguesit të aktiveve likuide ndaj pasiveve afatshkurtra:

 a) në monedhën kombëtare (lekë) dhe në monedhë të huaj 
në nivelin minimal 20 % (njëzet për qind); dhe        

 b) në total në nivelin minimal 25 % (njëzet e pesë për qind).”
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c) Në nenin 19, pika 4, shkronja “b” ndryshon si më poshtë:

“... b. llogaritë me Bankën e Shqipërisë, duke përfshirë rezervën e 
detyrueshme deri në masën e lejuar të përdorimit të saj, të përcaktuar 
me akt nënligjor të Bankës së Shqipërisë;”

d) Në nenin 19, pika 4 shtohet paragrafi me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“... 4. Aktivet e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, 
“g”, ”k”, “l” dhe “m” konsiderohen aktive me likuiditet të lartë.”

e) Në nenin 19, pika 6, në fund të fjalisë së parë, pas fjalës “vit” 
shtohet shprehja e mëposhtme:

“... përveç letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare të shitura sipas 
marrëveshjes së riblerjes si dhe të depozitave nga të tretë të bllokuara si 
kolateral/garanci në bazë të një marrëveshjeje të caktuar me bankën.” 

f) Në nenin 19 shtohen pikat 5 dhe 6 respektivisht me përmbajtjen 
e mëposhtme, ndërkohë që pikat 5, 6 dhe 7 ekzistuese 
rinumërohen përkatësisht 7, 8 dhe 9 : 

“... 5. Të gjitha aktivet likuide të përcaktuara në pikën 4 të këtij 
neni, do të përfshihen si të tilla vetëm në rastin kur mbi to nuk ekziston 
asnjë marrëveshje ose angazhim, i cili kufizon aftësinë e bankës për t’i 
zotëruar ato lirisht dhe në mënyrë të pavarur në rast nevoje, aktualisht 
dhe në të ardhmen.

... 6. Bankat përfshijnë në treguesin e aktiveve likuide, zërat e 
përcaktuar në shkronjat “h”, “i”, “j”, “n” dhe “o” të pikës 4 të këtij 
neni, duke përdorur haircut -et e përcaktuara në tabelën e mëposhtme: 

Nr. Klasifikimi (rating) i kundërpartisë jorezidente sipas S&P ose të 
barasvlefshëm me të Haircut

1. mbi BBB-* 0%
2. BB+ 10%
3. BB 20%
4. BB- 30%
5. B+ 40%
6. B 50%
7. B- 60%
8. nën CCC+** 100%

Shënim sqarues: * përfshirë BBB-; **përfshirë CCC+.

g) Neni 20, pikat 1 dhe 3 riformulohen si më poshtë:

“... 1. Bankat paraqesin në fund të çdo muaji në Bankën e Shqipërisë, 
formularët e përcaktuar në Aneksin 2 të kësaj rregulloreje. Bankat 
respektojnë kufirin e treguesit të përcaktuar në nenin 19, paragrafi 3, 
shkronjat “a” dhe “b”, të kësaj rregulloreje dhe raportojnë menjëherë 
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në Bankën e Shqipërisë në rast të mosrespektimit të tij.

... 3. Banka e Shqipërisë, kur konstaton situata të vështira të likuiditetit 
ose kur ajo e gjykon të arsyeshme, mund të kërkojë informacion më të 
zgjeruar dhe më të shpeshtë, si dhe mund të vendosë kërkesa dhe norma 
më kufizuese të përkohshme për administrimin e rrezikut të likuiditetit 
sesa ato të parashikuara në këtë rregullore, për banka individuale. 
Në këto raste, bankat sigurojnë nëpërmjet strukturave përkatëse një 
komunikim sa më efektiv dhe informacion të plotë sipas kërkesës së 
Bankës së Shqipërisë.”

h) Në nenin 20 shtohet pika 4 me përmbajtjen e mëposhtme:

“... 4. Bankat raportojnë në baza javore në Bankën e Shqipërisë, 
parashikimet për flukset hyrëse dhe dalëse të parasë, sipas përcaktimeve 
të nenit 14 të kësaj rregulloreje.”

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit, për publikimin e kësaj rregulloreje në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 1, 
JANAR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 19.01.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut operacional””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2011 “Për kërkesat 
minimale të sigurisë në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 26.01.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 2, 
SHKURT 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 23.02.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 23.02.2011 “Për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 23.02.2011 “Për 
miratimin e disa ndryshimeve në rregulloret “Për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIPS” dhe 
“Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AECH)””.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 3, 
MARS 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 09.03.2011 “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe 
kredinë hipotekare për individët””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 09.03.2011 “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare””.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 09.03.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për sigurinë e informacionit””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 09.03.2011 “Për 
një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 
25.10.2006 për “Politikën e sigurisë së informacionit””.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 23.03.2011 “Për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 23.03.2011 “Për një 
ndryshim në “Sistemin raportues të unifikuar për bankat””.
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 4, 
PRILL 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 27.04.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 27.04.2011 “Për 
miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar të subjekteve bankare”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 27.04.2011 “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar të 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 27.04.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

5. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të Parë nr. prot. 3652, datë 
29.04.2011 “Për miratimin e shtesës së një veprimtarie financiare 
në licencën e subjektit financiar jobankë AK-INVEST Sh.a”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 5, 
MAJ 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 11.05.2011 “Për një 
shtesë në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 11.05.2011 “Për 
dhënien e miratimit paraprak për rritjen e përqindjes të pjesëmarrjes 
influencuese të z. Renis Tërshana në kapitalin aksioner të Bankës 
Credins sh.a”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 11.05.2011 “Mbi 
dhënien e miratimit për realizimin e objektit të prokurimit “Shërbime 
të kontrollorit të jashtëm për llogaritë dhe raportet financiare të 
Bankës së Shqipërisë”, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
trevjeçare”.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 25.05.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 39 datë 25.05.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për eksport–importet e kartëmonedhave e 
të monedhave metalike shqiptare””.

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 25.05.2011 “Për 
një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 
30.03.2005 “Për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, 
për vitin 2006””.

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 25.05.2011 “Për 
disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 
12.10.2005 “Për miratimin e përmbajtjes dhe konfigurimeve të 
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vizatimeve të monedhës që do të shtypet për qëllime numizmatike 
në vitin 2006”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 6, 
QERSHOR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 15.06.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për ekspertin kontabël të autorizuar të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 15.06.2011 “Për 
disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka””.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 15.06.2011 “Për  
dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë 
nga Banka Tirana sh.a”.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 29.06.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes””.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 48 datë 29.06.2011 “Për rishtypjen 
e kartëmonedhës shqiptare me kurs ligjor, me prerje 1000 lekë””.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 7, 
KORRIK 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 13.07.2011 “Për shtypjen 
e monedhave shqiptare për qëllime numizmatike, në vitin 2012”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 27.07.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 27.07.2011 “Për  
miratimin procedurës së veçantë  të prokurimit për realizimin e 
projektzbatimit të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-Hotel “Dajti””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 27.07.2011 “Për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, 
Integrimit Evropian dhe Komunikimit të Bankës së Shqipërisë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 8, 
SHTATOR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 31.08.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 31.08.2011 “Për shtypjen 
e monedhave për qëllime numizmatike, kushtuar Nënë Terezës, në 
vitin 2012“.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 14.09.2011 “Për 
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miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë”“.
4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 14.09.2011 “Për disa 

ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit””.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 14.09.2011 “Për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë””.

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 29.09.2011 “Për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë
Tel : + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11

Faks: + 355 4 241 94 08
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Tirazhi: 350 kopje

Shtypur në shtypshkronjën “AdelPrint” sh.p.k.


