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1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 25.03.2015 “për miratimin e “pasqyrave 
financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2014””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 25.03.2015 “për një ndryshim në 
vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 11.06.2008, “për rishtypjen e 
monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 1 lek””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 25.03.2015 “për një ndryshim në 
vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 29.10.2008, “për rishtypjen e 
monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 10 lekë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 01.04.2015 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga bankat dhe 
degët e bankave të huaja””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 01.04.2015 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave 
të huaja””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 01.04.2015 “për miratimin e realizimit 
të objektit të prokurimit “Rikonstruksioni i godinës së ish-hotel “Dajtit””, nëpërmjet 
një kontrate me kohëzgjatje deri në 3 vjet”

7. Licencë nr. 30, datë 27.02.2015, “për të vepruar si subjekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë”

8. Licencë nr. 31, datë 25.03.2015, “për të vepruar si institucion i parasë elektronike 
në Republikën e Shqipërisë”

9. Licencë nr. 32, datë 31.03.2015, “për të vepruar si institucion financiar i 
mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 21, datë 25.03.2015

pëR 
MIRATIMIN E “pASqYRAVE FINANCIARE Të BANkëS Së ShqIpëRISë

pëR VITIN 2014”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “l”, dhe të nenit 69, 
pikat 1 dhe 2, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Sistemeve 
të pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financës, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë “pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2014”, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. pasqyrat financiare të miratuara me pikën 1 të këtij vendimi dhe 
opinioni i audituesit të jashtëm, janë pjesë përbërëse e Raportit Vjetor 
të Bankës së Shqipërisë për vitin 2014.

3. Ngarkohen me zbatimin e këtij vendimi Departamenti i Sistemeve 
të pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financës, dhe Departamenti i 
politikës Monetare.

4.  Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJkO
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 22, datë 25.03.2015

pëR 
NJë NDRYShIM Në VENDIMIN E këShILLIT MBIkëqYRëS NR. 37, 

DATë 11.06.2008, “pëR RIShTYpJEN E MONEDhëS METALIkE 
ShqIpTARE ME kURS LIGJOR , ME pRERJE 1 LEk”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33 pika 2, nenit 36, nenit 39 pika 2, 
dhe nenit 43, shkronjat “c” dhe “d”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe nenit 5, pikat 
5.1.1 dhe 5.1.2, të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes 
dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike nga 
Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 19.05.2005, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; me propozim të 
Departamentit të Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 11.06.2008, të 
bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

 Pika 1 e aneksit 1, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 
37, datë 11.06.2008, të zëvendësohet me pikën 1, të aneksit 1, 
bashkëngjitur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun me 

publikimin e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 
me përjashtim të aneksit 1, i cili përmban informacion të klasifikuar 
jopublik, si “sekret bankar”.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJkO
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 23, datë 25.03.2015

pëR 
NJë NDRYShIM Në VENDIMIN E këShILLIT MBIkëqYRëS NR. 75, 

DATë 29.10.2008, “pëR RIShTYpJEN E MONEDhëS METALIkE 
ShqIpTARE ME kURS LIGJOR , ME pRERJE 10 LEkë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33 pika 2, nenit 36, nenit 39 pika 2, 
dhe nenit 43, shkronjat “c” dhe “d”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe nenit 5, pikat 
5.1.1 dhe 5.1.2, të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes 
dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike nga 
Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 19.05.2005, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; me propozim të 
Departamentit të Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 29.10.2008, të 
bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

 Pika 1 e aneksit 1, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 
75, datë 29.10.2008, të zëvendësohet me pikën 1, të aneksit 1, 
bashkëngjitur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun me 

publikimin e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 
me përjashtim të aneksit 1, i cili përmban informacion të klasifikuar 
jopublik, si “sekret bankar”.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJkO
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 25, datë 01.04.2015

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR këRkESAT MINIMALE 
Të pUBLIkIMIT Të INFORMACIONIT NGA BANkAT DhE DEGëT E 

BANkAVE Të hUAJA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 dhe të nenit 43, shkronja “c”, 
të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; të nenit 47, pikat 3 dhe 4, dhe të nenit 53 të ligjit nr. 9662, 
datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”; këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të 
Mbikëqyrjes,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për kërkesat minimale të publikimit të informacionit 
nga bankat dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin 
nr. 60, datë 29.08.2008, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a)  përmbajtja e nenit 4 ndryshon si më poshtë vijon:
i)  Në shkronjën “a” të pikës 2, togfjalëshi “për përdoruesit”, 

zëvendësohet me togfjalëshin “për të gjitha kategoritë e përdoruesve”,
ii)  Në shkronjën “b”, fjala “qeverisje”, zëvendësohet me fjalën “drejtim”; 

b)  përmbajtja e nenit 5 ndryshon si më poshtë vijon:
i)  Në pikën 1, shkronja “e”, hiqet fjala “ligjor”,
ii) pika 2 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

 
 “Bankat pasqyrojnë këto kategori të informacionit, në përputhje me 

natyrën, madhësinë, kompleksitetin e veprimtarisë dhe profilin e 
rrezikut të bankës”, 

iii) pika 4 shfuqizohet, ndërsa pika 5 rinumërohet 4;
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c) Në pikën 2 të nenit 6, hiqet togfjalëshi “(depozitues, analistë 
kredimarrës të mëdhenj, investitorë të mundshëm dhe/ose kategori 
të tjera përdoruesish)”; 

d) përmbajtja e nenit 8 ndryshon si më poshtë vijon: 
i)  Në pikën 2, togfjalëshi “brenda muajit mars”, zëvendësohet me 

togfjalëshin “brenda muajit prill”, 
ii) Në pikën 4 hiqet fjala “tremujore”, ndërsa fjala “tremujorin” 

zëvendësohet me fjalën “periudhën”,
iii) pas pikës 4, shtohet pika 5 me përmbajtje si më poshtë:

 “Bankat mund të publikojnë informacionin edhe në frekuenca më të 
shpeshta, në varësi të rëndësisë së këtij informacioni.”;

e) përmbajtja e kreut III, ndryshon si më poshtë vijon:

“kREU III
këRkESA RApORTUESE DhE MBIkëqYRëSE

Neni 9
kërkesa Raportuese

1. Bankat publikojnë informacionin cilësor dhe sasior, sipas përmbajtjes 
dhe frekuencave të përcaktuara në tabelat e Aneksit 1, bashkëlidhur 
dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

2. Informacioni i paraqitur në secilën tabelë të përcaktuar në paragrafin 
1 të këtij neni, i referohet një kategorie të caktuar informacioni.

3. Bankat dërgojnë në Bankën e Shqipërisë një kopje të publikimeve të 
tyre në formë elektronike, në përputhje me frekuencat e përcaktuara 
në këtë rregullore.

4. Banka e Shqipërisë, në çdo rast që e gjykon të arsyeshme, ka të 
drejtë të kërkojë dhe të urdhërojë ndryshime në përmbajtjen dhe 
shpeshtësinë e publikimit.”; 

 
f)  Neni 13 i rregullores, rinumërohet 10;
g) Anekset e rregullores ndryshohen sipas Aneksit 1 bashkëlidhur këtij 

vendimi. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun 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 Fletore 
Zyrtare.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJkO
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 26, datë 01.04.2015

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR ADMINISTRIMIN E 

RREZIkUT Të kREDISë NGA BANkAT DhE DEGëT E BANkAVE Të 
hUAJA” 

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; dhe të neneve 57, 58, 61 dhe 68 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 kredisë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin nr. 62, datë 
14.09.2011, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i 
ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) kreu IV “Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredisë” si dhe Aneksi 
1 dhe 2, shfuqizohen; 

b) kreu V “Vlerësimi i aktiveve të tjera dhe përcaktimi i fondeve 
rezervë për mbulimin e humbjeve” dhe kreu VI “Raportimi dhe 
mbikëqyrja”, rinumërohen përkatësisht si kreu IV “Vlerësimi i 
aktiveve të tjera dhe përcaktimi i fondeve rezervë për mbulimin 
e humbjeve” dhe kreu V “Raportimi dhe mbikëqyrja”;

c) Nenet 22 deri 26 rinumërohen përkatësisht si nenet 18 deri 
22.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. 
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3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun me 
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

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJkO
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 27, datë 01.04.2015

pëR 
MIRATIMIN E REALIZIMIT Të OBJEkTIT Të pROkURIMIT 

“RIkONSTRUkSIONI I GODINëS Së ISh-hOTEL “DAJTIT””, 
NëpëRMJET NJë kONTRATE ME kOhëZGJATJE DERI Në 3 VJET

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g”, të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
nenit 45, shkronja “dh”, të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; dhe me 
propozim të Departamentit të Administrimit, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “Rikonstruksioni i 
godinës së ish-hotel “Dajtit”, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
deri në 3 vjet.

2. Ngarkohet kryetari i Entit prokurues dhe Departamenti i Administrimit 
me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

 ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJkO
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

L I C E N C ë

Nr. 30 datë 27.02.2015

pëR 
Të VEpRUAR SI SUBJEkT FINANCIAR JOBANkë

 Në REpUBLIkëN E ShqIpëRISë

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, 
“për Bankën e Shqipërisë”; si dhe rregullores “për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka” miratuar 
me vendim nr. 01, datë 17.01.2013, të këshillit Mbikëqyrës, Banka e 
Shqipërisë i jep shoqërisë “MICRO CREDIT ALBANIA” sh.p.k. licencën 
për të vepruar si institucion financiar mikrokredie.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

ELISABETA GJONI

ZëVENDëSGUVERNATOR I pARë
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

L I C E N C ë

Nr. 31, datë 25.03.2015

pëR 
Të VEpRUAR SI INSTITUCION I pARASë ELEkTRONIkE

Në REpUBLIkëN E ShqIpëRISë

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të rregullores 
“për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”, miratuar me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013, të këshillit 
Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë i jep shoqërisë “VODAFONE M-pESA” 
sh.p.k. licencën si institucion i parasë elektronike, për të ushtruar 
veprimtaritë financiare të përshkruara në aneksin bashkëlidhur.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

GENT SEJkO

GUVERNATOR 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

Tiranë më 25.03.2015

ANEkS

LICENCA NR. 31

VEpRIMTARITë E LEJUEShME pëR “VODAFONE M-pESA” Sh.p.k.

Institucioni i parasë Elektronike “VODAFONE M-pESA” Sh.p.k., në 
bazë të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të rregullores “për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me 
vendimin nr. 01, datë 17.01.2013, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, është licencuar të kryejë veprimtarinë financiare të emetimit 
të parasë elektronike, si dhe veprimtaritë e mëposhtme, në funksion  të 
emetimit të parasë elektronike:

1. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave;
2. këmbimin valutor; dhe
3. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse 

për veprimtaritë e mësipërme.

GENT SEJkO

GUVERNATOR 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

L I C E N C ë

Nr. 32, datë 31.03.2015

pëR 
Të VEpRUAR SI INSTITUCION FINANCIAR I MIkROkREDISë

Në REpUBLIkëN E ShqIpëRISë

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të 
rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka” miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.01.2013 
të këshillit Mbikëqyrës, Banka e Shqiperise i jep licencën shoqërisë 
“IUTECREDIT ALBANIA” sh.a. për të ushtruar aktivitetin si institucion 
financiar i mikrokredisë.  

Licenca është e pakufizuar në kohë, e patransferueshme dhe e 
patjetërsueshme.

ELISABETA GJONI

ZëVENDëSGUVERNATOR I pARë
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 17, NUMëR 1, 
MARS 2015

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 28.01.2015, “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 28.01.2015, “për 
miratimin e Dokumentit të politikës Monetare”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 5, datë 28.01.2015, “për 
disa ndryshime në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 
26.02.2014 “për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 1000 lekë dhe 500 lekë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 28.01.2015, “për 
miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin 
e trajnimit për mbikëqyrjen FSIConnect” nëpërmjet një kontrate me 
kohëzgjatje 2-vjeçare””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 7, datë 28.01.2015, “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për veprimtarinë valutore””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 25.02.2015, “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për marrëdhëniet e punës së 
personelit të Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 21, 
datë 16.05. 2007, të këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 25.02.2015, “për 
shfuqizimin e rregullores “Mbi rreziqet e tregut”, miratuar me 
vendimin nr. 72, datë 02.06.1999, të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar”

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 25.02.2015, “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 25.02.2015, “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Administrimit të Bankës 
së Shqipërisë”

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 25.02.2015, “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 19, datë 04.03.2015, “për një 
ndryshim në rregulloren “për kapitalin rregullator të bankës””

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 04.03.2015, “për 
miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave””
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej“, nr. 1, Tiranë

Tel: + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + + 355 4 241 94 09/10/11
Fax: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën Albdesign.


