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p  ë  R  M  B  A  J  T  J  A

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 27.03. 2013 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 27.03. 2013 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”“

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 27. 03. 2013 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 27. 03. 2013 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për administrimin e rrezikut të likuiditetit””

5. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 15, Numër 1, Janar 2013

6. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 15, Numër 2, Shkurt 2013
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 23, datë 27.03. 2013

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,

VENDoSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 3,75 për qind, normën e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (REpo).

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

VENDIM

Nr. 26, datë 27.03. 2013

pëR
DISA NDRYShIME Në RREGULLoREN

“pëR RApoRTIN E MJAFTUEShMëRISë Së kApITALIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe neni 43, 
shkronja “c” të ligjit nr. 8269 datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 58, shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç”, të 
nenit 59; pikat 2 dhe 3 dhe të nenit 60; pika 2, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” miratuar 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 58 datë 05.05.1999, e 
ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) pas pikës 8.3.4 shtohet pika 8.4 me përmbajtje si më poshtë: 

 8.4. pavarësisht përcaktimeve në pikat 8.1 deri në 8.3, banka 
rregullon totalin e aktiveve dhe të zërave jashtë bilancit të 
ponderuara me rrezikun, si përcaktohet më poshtë:

 8.4.1. duke shtuar vlerën e rritjes që rezulton në krahasim me 
muajin mars 2013, të klasave në aktiv të bilancit “veprimet 
me thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprime me 
letrat me vlerë”, me jorezidentët, në valutë (sipas formularit 7, 
bashkëlidhur rregullores), pasi të jetë zbritur vlera e shtuar e 
detyrimeve ndaj jorezidentëve, në valutë, që i përkasin të njëjtave 
klasa në atë periudhë raportuese;

 8.4.2. për vitin 2013, duke pakësuar me vlerën që rezulton nga 
një prej dy llogaritjeve të mëposhtme:
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a) vlerën e rritjes së tepricës bruto të huasë për klientët1, të 
akorduar brenda vendit, në periudhën e raportimit, e kthyer 
në bazë vjetore, në krahasim me muajin dhjetor 2012, në rast 
se kjo rritje është më e madhe se 4 (katër) për qind dhe më e 
vogël ose e barabartë me 10 (dhjetë) për qind;

b) vlerën 10 (dhjetë) për qind të tepricës bruto të huasë për 
klientët, të akorduar brenda vendit, në muajin dhjetor 2012, 
në rastet se rritja në periudhën e raportimit, e kthyer në bazë 
vjetore, në rast se kjo rritje është më e madhe se 10 (dhjetë) 
për qind.

 8.4.3. për vitin 2014, duke pakësuar, me shumën e vlerës që 
rezulton nga llogaritjet sipas pikës 8.4.2 dhe vlerës që rezulton 
nga një prej dy llogaritjeve të mëposhtme:

a) vlerën e rritjes së tepricës bruto të huasë për klientët, të 
akorduar brenda vendit, në periudhën e raportimit, e kthyer 
në bazë vjetore, në krahasim me muajin dhjetor 2013, në rast 
se kjo rritje është më e madhe se 4 (katër) për qind dhe më e 
vogël ose e barabartë me 10 (dhjetë) për qind;

b) vlerën 10 (dhjetë) për qind të tepricës bruto të huasë për 
klientët të akorduar brenda vendit, në muajin dhjetor 2013, 
në rastet se rritja në periudhën e raportimit, e kthyer në bazë 
vjetore, është më e madhe se 10 (dhjetë) për qind.

 8.4.4. përllogaritjet sipas përcaktimeve të pikave 8.4.2 dhe 
8.4.3 bëhen sipas formularit 8 bashkëlidhur rregullores.”

 formulari 4, i përcaktuar në pikën 7.4 të rregullores, ndryshon 
sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Nëse Banka e Shqipërisë nuk vendos ndryshe, pika 8.4 shfuqizohet 
në datën 31, dhjetor 2014. Me shfuqizimin e pikës 8.4, nëse banka 
nuk respekton nivelin minimal të raportit të mjaftueshmërisë së 
kapitalit sipas nenit 5 të kësaj rregulloreje ose përcaktimeve të tjera 
të Bankës së Shqipërisë, banka merr masa për të respektuar këto 
kërkesa deri në datën 30 qershor, 2015.

3. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave në Bankën e Shqipërisë me ndjekjen e zbatimit të këtij 
vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 

1 Sipas sistemit raportues të unifikuar, përfshihen: “Individët”, “Njësitë tregtare dhe 
industriale private”, “Njësitë tregtare dhe industriale publike”, “Punonjësit e bankës” 
dhe “Klientë të tjerë”.
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Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës 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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FoRMULARI I RApoRTIMIT NR. 4

ShUMA E ZëRAVE Të AkTIVIT, ShUMA E ZëRAVE JAShTë BILANCIT Të poNDERUAR ME 
RREZIkUN pëRkATëS DhE ShUMA E ZëRAVE Të TJERë JAShTë BILANCIT 
(në mijë lekë)

Emri i bankës ...................

periudha raportuese ...................

Data e raportimit ...................

përgatiti (emër, mbiemër, firmë) 

Drejtuesi (emër, mbiemër, firmë)

Nr. LLoJI I FoRMULARIT EMëRTIMI ShUMAT

1 Formulari 1 Totali i zërave të aktivit të ponderuara me rrezikun

2 Formulari 2
Totali i zërave jashtë bilancit që përfaqësojnë kontratat 
e instrumenteve financiare mbi normat e interesit dhe 
kurset e këmbimit të ponderuara me rrezikun

3 Formulari 3 Totali i zërave të tjerë jashtë bilancit 

4 Formulari 7
Shtesat për rritjen në klasat në “veprimet me thesarin 
dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprimet me 
letrat me vlerë” të jorezidentëve, në valutë

5 Formulari 8 pakësimet për rritjen e portofolit të kredisë brenda 
vendit për vitin 2013

6 Formulari 8 pakësimet për rritjen e portofolit të kredisë brenda 
vendit për vitin 2014

ShUMA ( 1 + 2 + 3 + 4 – 5 – 6 )
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FoRMULARI I RApoRTIMIT NR. 7

Llogaritja e rritjes së totalit të aktiveve të ponderuara me rrezik, duke i bazuar klasat në “veprimet me 
thesarin dhe transaksionet ndërbankare” dhe “veprimet me letrat me vlerë” jorezidente në valutë 
(në mijë lekë)

Emri i bankës ...................

periudha raportuese ...................

Data e raportimit ...................

përgatiti (emër, mbiemër, firmë) 

Drejtuesi (emër, mbiemër, firmë)

Nr.

Llogaritja e rritjes së totalit të aktiveve të ponderuara me 
rrezik, duke i bazuar klasat në “veprimet me thesarin dhe 
transaksionet ndërbankare” dhe “veprimet me letrat me 
vlerë”, të jorezidentëve në valutë

Mënyra e llogaritjes

1.
Totali i zërave të aktivit “veprimeve me thesarin dhe 
transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me 
vlerë” të jorezidentëve, në valutë, mars 2013

(a)

2.
Totali i zërave të aktivit “veprimeve me thesarin dhe 
transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me 
vlerë”, jorezidente në valutë në periudhën raportuese 

(b)

3.
Rritja e zërave të aktivit “veprimeve me thesarin dhe 
transaksioneve ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me 
vlerë”, të jorezidente, në valutë 

(c) = (b) - (a)

4
Totali i zërave të pasivit “veprimeve me thesarin dhe 
transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me 
vlerë” të jorezidentëve në valutë, mars 2013

(d)

5
Totali i zërave të pasivit “veprimeve me thesarin dhe 
transaksioneve ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me 
vlerë”,të jorezidentëve, në valutë në periudhën raportuese 

(e)

6
Rritja e zërave të pasivit “veprimeve me thesarin dhe 
transaksionet ndërbankare” dhe i “veprimeve me letrat me 
vlerë”, të jorezidentëve në valutë 

(f) = (e) - (d)

7. Shtesa e totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të 
ponderuara me rrezik 

(g) = 0 nëse (c) <= 0; 
(g) = (c) nëse (f) < 0
(g) = (c) – (f) nëse (f) > 0
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FoRMULARI I RApoRTIMIT NR. 8

Llogaritja e pakësimit të totalit të aktiveve dhe të zërave jashtë bilancit të ponderuara me 
rrezik bazuar në rritjen e portofolit të kredisë bruto brenda vendit (në mijë lekë)

Emri i bankës ...................

periudha raportuese ...................

Data e raportimit ...................

përgatiti (emër, mbiemër, firmë) 

Drejtuesi (emër, mbiemër, firmë)

Nr.
Llogaritja e pakësimit të totalit të aktiveve dhe të zërave 
jashtë bilancit të ponderuara me rrezik, bazuar në rritjen e 
portofolit të kredisë bruto brenda vendit 

Mënyra e llogaritjes

1. portofoli i kredisë bruto, dhjetor 2012 (a)
2. portofoli i kredisë bruto në periudhën raportuese, 2013 (b)
3. Rritja e portofolit të kredisë 2013 (c) = (b) - (a)

4.

Rritja e portofolit të kredisë për 2013-ën, me bazë vjetore 
sipas periudhës raportuese:

nëse periudha raportuese është qershor, 2013
nëse periudha raportuese është shtator, 2013
nëse periudha raportuese është dhjetor, 2013

(d) = (c) * 2; 
(d) = (c) * 4/3; 
(d) = (c) 

5. 4% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2012 (e) = (a) * 4%
6. 10% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2012 (f) = (a) * 10%

7. pakësimi i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të 
ponderuara me rrezik për periudhën raportuese, 2013

(g) = 0 nëse (d) < (e) ; (g) = 
(d) nëse (e) < (d) < (f) ; (g) 
= (f) nëse (d) > (f)

8. portofoli i kredisë bruto në dhjetor, 2013 (h)
9. portofoli i kredisë bruto në periudhën raportuese 2014 (i)
10. Rritja e portofolit të kredisë 2014 (j) = (i) - (h)

11.

Rritja e portofolit të kredisë për 2014-ën me bazë vjetore 
sipas periudhës raportuese:
nëse periudha raportuese është mars, 2014
nëse periudha raportuese është qershor, 2014
nëse periudha raportuese është shtator, 2014
nëse periudha raportuese është dhjetor, 2014

(k) = (j) * 4;
(k) = (j) * 2;
(k) = (j) * 4/3;
(k) = (j) 

12. 4% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2013 (l) = (h) * 4%
13. 10% e portofolit të kredisë së dhjetorit, 2013 (m) = (h) * 10%

14. pakësimi i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara 
me rrezik vetëm për periudhën raportuese 2014

(n) = 0 nëse (k) < (l); 
(n) = (k) nëse (l) < (n) < (m);  
(n) = (m) nëse (k) > (m)

15. pakësimi i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara 
me rrezik në total për periudhën raportuese 2013 dhe 2014 (o) = (g) + (n)
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 27, datë 27. 03. 2013

pëR
DISA NDRYShIME Në RREGULLoREN

“pëR ADMINISTRIMIN E RREZIkUT Të kREDISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe nenit 43, 
shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; neneve 57, 58, 61 dhe 68 të ligjit nr. 9662, 
datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

I. Neni 13 i rregullores “për administrimin e rrezikut të kredisë” 
miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 62 datë 14.09.2011, 
e ndryshuar, ndryshohet me përmbajtje si më poshtë vijon:

Neni 13
Ristrukturimi i kredisë

1. Bankat, në marrëveshje me kredimarrësin, mund të ristrukturojnë 
kredinë, sipas kritereve të përcaktuara në manualin e kredisë, 
të miratuar nga organet e saj drejtuese. Ristrukturimi i kredisë 
mund të kryhet dhe kur, mbështetur në analizat e tyre, bankat 
gjykojnë se në të ardhmen gjendja financiare e kredimarrësit do 
të përmirësohet ndjeshëm, ose të ardhurat nga veprimtaria e tij 
do të rriten në mënyrë të konsiderueshme dhe se kredimarrësi 
do ta paguajë (shlyejë) të gjithë kredinë sipas kushteve të reja.

2. kredia e ristrukturuar, nuk mund të klasifikohet më lart se një 
kategori nga kategoria në të cilën është klasifikuar përpara 
ristrukturimit, deri në plotësimin njëkohësisht të kushteve të 
mëposhtme:
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a) kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt këstet (kryegjë dhe 
interes) për një periudhë prej 6 (gjashtë) muajsh nga data e 
ristrukturimit;

b) kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt të paktën 3 (tre) 
këste (kryegjë dhe interes).

3. kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë “të 
humbura”, “të dyshimta” ose ”nën standarde”, nuk mund të 
klasifikohet, në asnjë rast, më lart se kategoria “nën standarde” 
deri në plotësimin e kushteve të shkronjave “a” dhe “b” të pikës 
2 të këtij neni.

4. kredia, e cila para ristrukturimit klasifikohet në kategoritë 
“standarde” ose “në ndjekje”, nëse ristrukturohet për herë të 
parë, ruan të njëjtën klasë dhe për të krijohen fonde rezervë 
për mbulimin e humbjeve të mundshme nga kreditë, me një 
normë jo më të vogël se 10 (dhjetë) për qind për kryegjënë dhe 
interesin, deri në plotësimin e kushteve të shkronjave “a” dhe 
“b” të pikës 2 të këtij neni.

5. kredia e ristrukturuar, me plotësimin e kushteve të përcaktuara 
në pikën 2 të këtij neni, klasifikohet duke zbatuar kriteret e 
përcaktuara në këtë rregullore.”

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë me 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës 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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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 28, datë 27. 03. 2013

pëR
DISA 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”;të 
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,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut të likuiditetit”, miratuar 
me vendimin nr. 71, datë 14.10.2009, i ndryshuar, bëhen 
ndryshimet si vijon:

 Shkronja “a” dhe “b” të pikës 3, të nenit 19, ndryshojnë me 
përmbajtje si më poshtë:

 a) “në monedhën kombëtare (lekë) dhe në monedhë të huaj, në 
nivelin minimal 15% (pesëmbëdhjetë për qind); dhe”

 b) “në total në nivelin 20 % (njëzet për qind).”

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave në Bankën e Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.
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ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 15, NUMëR 1, 
JANAR 2013

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 01, datë 17.01.2013 “për 
miratimin e rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
nga subjektet financiare jobanka””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 02, datë 17.01.2013 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka”“

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 17.01.2013 “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për instrumentet e pagesave 
elektronike””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 17.01.2013 “për dhënien 
e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Societe 
Generale Albania sh.a. me subjektin financiar jobankë Sogelease 
Albania sh.a.”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 05, datë 17.01.2013 “për 
rishtypjen e kartëmonedhës shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
5000 lekë”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 17.01.2013 “për 
rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
1 lek dhe 10 lekë”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 30.01.2013 “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 30.01.2013 “për 
disa ndryshime në vendimin e këshillit mbikëqyrës nr. 52, datë 
28.08.2012”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 30.01.2013 “për 
miratimin e procedurës së prokurimit për objektin “Abonimi pranë 
një agjencie renditjeje””

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 30.01.2013 “për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e kontratës 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe individit, klient i sportelit të saj”

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 15, NUMëR 2, 
ShkURT 2013

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 13.02.2013 “për 
kryerjen e pagesës së rritjes së kuotës së anëtarësisë të Republikës 
së Shqipërisë në Fondin Monetar Ndërkombëtar”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 13.02.2013 “për 
miratimin e rregullores “për kontrollin për autenticitet dhe kriteret e 
riciklimit të kartëmonedhave shqiptare””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 13.02.2013 “për shtyrjen 
e afatit të këmbimit të disa kartëmonedhave pa kurs ligjor”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.18, datë 27.02.2013 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes”
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5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.20, datë 27.02.2013 “për miratimin 
e realizimit të objektit të prokurimit “Shërbimi i mirëmbajtjes dhe 
riparimit të sistemeve sortuese” nëpërmjet kontratës me kohëzgjatje 
deri në 3 vjet”
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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 “Albdesign”.


