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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 50, datë 26.09.2007

pëR 
RRITJEN E 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 propozim të Departamentit të 
politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rritjen me 0.25 pikë përqindjeje të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe repo 
të anasjellta njëjavore). Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes rritet nga 5.75 për qind, në 6.00 për 
qind. 

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 në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi në datën 27 shtator të vitit 2007.

             
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 51, datë 26.09. 2007

pëR 
MIRATIMIN E DEkLARATëS Së BANkëS Së ShqIpëRISë “MBI STABILITETIN 

E SISTEMIT FINANcIAR Në ShqIpëRI”

Në bazë dhe në zbatim të nenit 69, pika 6 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar, me propozimin 
e Departamentit të Mbikëqyrjes dhe të Departamentit të Stabilitetit 
Financiar, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDoSI:

1. Të miratojë deklaratën “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin dhe dërgimin e deklaratës 
kuvendit të Shqipërisë, presidentit të Republikës, këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjitikës.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

       
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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DEkLARATë E BANkëS Së ShqIpëRISë
“MBI STABILITETIN E SISTEMIT FINANcIAR Në ShqIpëRI”

Në mbështetje të kërkesës së ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” dhe të detyrimit për të tërhequr vëmendjen e 
institucioneve të vendit, të tregut financiar dhe të operatorëve të tij, 
si edhe të publikut, mbi rreziqet potenciale që mund të kërcënojnë 
qëndrueshmërinë e sistemit financiar në vend, Banka e Shqipërisë 
publikon këtë deklaratë periodike. 

Treguesit makroekonomikë të vendit, pasqyrojnë një situatë të 
qëndrueshme. qeveria e Republikës së Shqipërisë vijon të veprojë 
brenda parametrave të përcaktuar në lidhje me realizimin e treguesve 
të deficitit buxhetor në fund të vitit financiar. Veprimet në lidhje me 
huamarrjen dhe me shpenzimet publike, shfaqen më të harmonizuara 
se në periudhat e mëparshme, por ky është një tipar i cili duhet të 
fitojë qëndrueshmëri. Banka e Shqipërisë, ka monitoruar në mënyrë të 
vazhdueshme situatën e likuiditetit të tregut ndërbankar, ku veprimet 
e qeverisë, më konkretisht huamarrja dhe shpenzimet publike, kanë 
një ndikim të konsiderueshëm. Norma e inflacionit paraqitet pranë 
objektivit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë. 

Megjithatë, situata e rënduar energjitike dhe moti i thatë kanë 
gjallëruar presionet inflacioniste në ekonomi, veçanërisht nga krahu 
i ofertës. kostot në rritje për përballimin e krizës energjitike nga ana 
e bizneseve veçanërisht atyre të vogla dhe të mesme, po i përcillen 
gradualisht konsumatorit. Nga ana tjetër, megjithë një performancë 
më të mirë të sektorit të eksporteve, deficiti i bilancit tregtar është 
thelluar. Në këto kushte, në një lëvizje paraprake për të orientuar 
më mirë në kohë pritshmëritë për zhvillimet e ardhshme inflacioniste, 
Banka e Shqipërisë ka rritur normën e interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes/të anasjellta të riblerjes. Situata në tregun e këmbimeve 
valutore, paraqitet e qëndrueshme. Vlerat e këmbimit të monedhës 
kombëtare ndaj atyre të huaja, kanë lëvizur brenda intervaleve historike 
për periudhën, duke reflektuar gjithashtu situatën në tregjet financiare 
ndërkombëtare. 

Në tregjet financiare ndërkombëtare, vazhdon shqetësimi rreth 
pasojave që mund të rrjedhin si rezultat i situatës së vështirë në 
huadhëniet për shtëpi, të kryera nga bankat dhe institucionet e tjera të 
specializuara për huamarrës me aftësi paguese të dyshimtë, kryesisht 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri tani, tregu ka përballuar 
mirë falimentimin e disa institucioneve financiare, kryesisht jobanka, të 
cilat ishin aktive në këtë drejtim. Sidoqoftë, për të parandaluar rritjen 
e mëtejshme të pasigurisë për gjendjen e likuiditetit në treg, Rezerva 
Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka befasuar analistët 
e tregjeve me lëvizjen e saj të shpejtë për uljen e normës së interesit 
për huatë që iu jep bankave tregtare. Situata po ndiqet me vëmendje 
edhe në Evropë, ku Banka qendrore Evropiane, Banka e Anglisë dhe 
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autoritetet përkatëse mbikëqyrëse të tregut, po analizojnë ekspozimet 
në këto tregje të institucioneve financiare të veçanta. 

Megjithatë, nuk pritet që kjo situatë të ketë ndikim të ndjeshëm në 
bankat amerikane dhe evropiane, të cilat shfaqen të mirëkapitalizuara 
si rezultat i fitimeve të larta, të realizuara në vitet e fundit. Në tregjet e 
këmbimit të valutave, dollari amerikan shfaqet i dobësuar veçanërisht 
ndaj monedhës së përbashkët evropiane, euro dhe paundit britanik.

Sistemi financiar në Shqipëri, ka vijuar rritjen e tij në mënyrë të 
qëndrueshme gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2007. Rezultati mjaft 
i mirë financiar, veçanërisht në sektorin bankar, ka ardhur si rrjedhojë 
i përdorimit më të mirë të burimeve financiare dhe i zgjerimit relativisht 
të shpejtë të veprimtarive me kthim të lartë nga investimi, siç është 
kreditimi dhe investimi në letrat me vlerë. Siç pritej, ritmi i lartë i zgjerimit 
të veprimtarisë, ka ruajtur presionin për rënien e mëtejshme të treguesit 
të kapitalizimit të saj. 

Megjithatë, kërkesat rregullative për vlera më të larta të kapitalit për 
bankat që synojnë zgjerimin e shpejtë të veprimtarisë, performanca 
e mirë financiare e sistemit bankar në tërësi, si edhe gatishmëria e 
aksionerëve për të injektuar sasitë e nevojshme të kapitalit, janë faktorë 
që do të ndikojnë në ruajtjen e kapitalizimit të veprimtarisë bankare 
në nivele të mjaftueshme dhe në zbutjen e ritmit rritës të veprimtarisë 
në afat të mesëm. Nga ana tjetër, shumëllojshmëria e përbërjes së 
aktiveve, cilësitë e mira të kthimit të investimit që ofron portofoli i tyre, 
si edhe madhësia ende e konsiderueshme e aktiveve likuide të sistemit 
financiar, veçanërisht të sektorit bankar, ofrojnë një mbrojtje të mirë 
ndaj vështirësive që mund të shfaqen si rezultat i ndikimit të situatës së 
rënduar energjitike tek gjendja financiare e klientëve të sistemit. prirja 
drejt hyrjes në treg të institucioneve të njohura financiare evropiane, 
veçanërisht në veprimtarinë bankare dhe në atë të sigurimeve, si edhe 
ecja drejt konsolidimit të mëtejshëm të veprimtarisë, janë faktorë të 
rëndësishëm që do të vazhdojnë të ndikojnë pozitivisht në aftësinë e 
sistemit financiar për të administruar rreziqet dhe për të operuar në 
mënyrë të qëndrueshme.

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2007, treguesit financiarë të sektorit 
bankar, vazhduan të dëshmojnë zgjerimin, relativisht të shpejtë, të 
veprimtarisë dhe pozitën mjaft të mirë financiare. politikat aktive të 
bankave në drejtim të zgjerimit të rrjetit si edhe në drejtim të investimit të 
burimeve financiare, u shoqëruan me rritje të vëllimit të depozitave dhe 
të aktiveve fitimprurëse. Ritmet e kreditimit të ekonomisë konsiderohen 
relativisht të larta, ndërkohë që cilësia e portofolit të kredisë mbetet në 
nivele të kënaqshme. 

Në fund të muajit qershor 2007, treguesi i mjaftueshmërisë së 
kapitalit për të gjithë sektorin bankar zbriti në 16.4 për qind, nga 
18.1 për qind që ishte në fund të vitit 2006. krahasuar me të njëjtën 
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periudhë, kapitali aksioner i sektorit bankar është rritur me rreth 5.3 
miliardë lekë, duke u ngjitur në fund të muajit qershor 2007 në nivelin 
47.4 miliardë lekë. Megjithatë, ritmi i rritjes së kapitalit aksioner dhe 
i kapitalit rregullator, ka qenë më i ulët se ritmi i rritjes së aktiveve të 
sektorit bankar që përfshihen në llogaritjen e treguesit të mjaftueshmërisë 
së kapitalit. Ndikimin kryesor në rritjen e këtyre aktiveve, e ka dhënë 
zgjerimi relativisht i shpejtë i veprimtarisë së kreditimit. kështu, gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit kredia është rritur në terma vjetorë me rreth 
52 për qind, një normë rritjeje më e ulët por e krahasueshme me rritjen 
vjetore gjatë vitit 2006. cilësia e portofolit të kredisë, e përfaqësuar 
nga raporti i “kredisë me probleme, bruto” me “totalin e kredisë”, 
mbetet e kënaqshme në nivelin 3.1 për qind. për gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2007, sektori bankar ka shënuar një rezultat financiar pozitiv, në 
masën 4.9 miliardë lekë.

 
Ashtu si edhe në periudhën e kaluar, prirja e bankave tregtare për të 

ruajtur ritme të larta të investimit të burimeve financiare në instrumente 
që sigurojnë një normë fitimi më të lartë, ka ndikuar në rënien e 
normës së mjaftueshmërisë së kapitalit dhe ka ruajtur të pandryshuara 
karakteristikat e rrezikut mbi cilësinë e portofolit të kredisë. Rritja e 
shpejtë e kreditimit, ndikon statistikisht në afat të shkurtër dhe në mënyrë 
të përshpejtuar, madhësinë e kredisë së cilësuar si “standarde”, dhe 
artificialisht krijon perceptime të gabuara mbi madhësinë e rrezikut të 
moskthimit të kredisë. Ndërkohë, sistemi bankar përllogarit të ardhura, 
të cilat materializohen vetëm në momentin e pagesës nga ana e 
huamarrësit, kur do të njihet me saktësi më të madhe cilësia e kredisë. 
Në këto kushte, nevojitet një mekanizëm për të vendosur në një nivel 
më të drejtë treguesin rrezik/fitim që merr përsipër sektori bankar gjatë 
kreditimit të shpejtë, pra për të shpërndarë më mirë në kohë rrezikun 
e moskthimit të kredisë dhe për të zgjeruar mbrojtjen e nevojshme 
financiare për sektorin bankar. 

për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë do të vendosë s’afërmi në kuadrin 
rregullativ mbikëqyrës disa kërkesa të reja, të cilat do të plotësojnë 
masat përkatëse rregullative të miratuara në muajin dhjetor të vitit 
të kaluar. këto masa, do të synojnë në mënyrë më të drejtpërdrejtë 
zbutjen e rreziqeve që mban kredidhënia në valutë, veçanërisht në ato 
raste kur kredia jepet për huamarrës që nuk gjenerojnë të ardhura në 
valutë. Zbatimi i këtyre masave nga ana e bankave, si edhe krijimi 
i strukturave të posaçme dhe adoptimi prej tyre i metodologjive të 
ndryshme që synojnë identifikimin dhe miradministrimin e rreziqeve që 
mbartin veprimtaritë kryesore të bankave, do të vazhdojnë të jenë në 
fokusin e veprimtarisë mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë. 

Ndryshimi dhe plotësimi i kuadrit rregullativ mbikëqyrës, si rezultat 
i hyrjes në fuqi të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, përfshin kërkesa më të mëdha në drejtim të 
transparencës së bankave në marrëdhënien me klientët, përcaktimin 
më të mirë rregullativ për procesin e bashkimit të bankave, modelimin 
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më eficient të mbikëqyrjes së degëve të bankave të huaja etj.. ky është 
një proces i cili do të përfundojë së shpejti. Nga ana tjetër, Banka 
e Shqipërisë është në fazën finale të përgatitjeve për vendosjen në 
funksionim të regjistrit të kredive, si një instrument i cili do të mbështesë 
në mënyrë të ndjeshme analizën e bankave për aftësinë paguese të 
huamarrësve. Mirëmbajtja e regjistrit do të realizohet nga një zyrë e 
veçantë në Bankën e Shqipërisë, e cila do të fillojë të operojë sipas 
objektivit, në 1 janar 2008. për këtë projekt është realizuar një konsultim 
i gjerë me bankat tregtare dhe me institucionet e tjera financiare.

pjesa tjetër e sistemit financiar, e përfaqësuar kryesisht nga shoqëritë 
e sigurimit, fondet e pensionit dhe institucionet që tregtojnë letrat me 
vlerë, mbikëqyret nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. përpjekjet e 
këtij institucioni mbikëqyrës për të plotësuar dhe për të modernizuar 
bazën ligjore dhe rregullative, po ndikojnë në standardizimin e 
veprimtarisë së institucioneve që veprojnë në këtë pjesë të tregut 
financiar. konstatohet gjithashtu një rritje e interesit të institucioneve 
financiare jobankare të huaja, për të hyrë dhe për të operuar në këtë 
pjesë të sistemit tonë financiar.

Banka e Shqipërisë vlerëson që zhvillimet në performancën e 
institucioneve financiare, në përbërjen e tyre dhe në hartimin e kuadrit 
rregullativ dhe mbikëqyrës, kanë krijuar një bazë të shëndoshë për rritjen 
e thellësisë së sistemit financiar dhe për shtresëzimin e tij. ky proces 
do të shoqërohet me rritje të eficiencës së institucioneve financiare 
nëpërmjet specializimit të tyre dhe konkurrencës, me rritje të aftësisë së 
sistemit financiar për të përballuar rreziqe të ndryshme dhe me zgjerim 
të aksesit të publikut tek shërbimet financiare. këto çështje që lidhen me 
stabilitetin financiar të vendit në përgjithësi, kërkojnë një ndjekje më të 
përqendruar dhe më të vazhdueshme. Banka e Shqipërisë ka vendosur 
të forcojë rolin e saj në këtë drejtim, duke krijuar një njësi të specializuar, 
e cila do të fokusohet në trajtimin e çështjeve të stabilitetit financiar. 
Në këtë kuadër, procedurat e brendshme parashikojnë nxitjen e krijimit 
të grupeve të punës me autoritete të tjera shtetërore që rregullojnë e 
mbikëqyrin veprimtarinë financiare, si edhe kontakte të ngushta me 
industrinë financiare, duke përfshirë bankat dhe institucionet e tjera. 

Në përfundim, Banka e Shqipërisë rithekson se zhvillimi i sistemit 
financiar dhe posaçërisht i sektorit bankar, krahas rritjes së mundësive 
për zgjerim të veprimtarisë, shoqërohet objektivisht edhe me gjallërimin 
e rreziqeve të ndryshme financiare. Aftësia e institucioneve financiare 
për të vepruar në mënyrë të mirorganizuar, të ekuilibruar dhe për t’u 
orientuar drejt në kushtet e rritjes së konkurrencës, është me rëndësi 
parësore për miradministrimin e rreziqeve financiare. për këtë arsye, 
Banka e Shqipërisë kërkon në vazhdimësi nga strukturat drejtuese 
të bankave tregtare, që t’i ndjekin me kujdes zhvillimet e tregut, të 
forcojnë sistemet e kontrollit në institucionet e tyre, të marrin masa për 
të diversifikuar sa më mirë burimet financiare dhe drejtimet e investimit 
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të tyre, të zhvillojnë në vazhdimësi një veprimtari të mirëkapitalizuar 
dhe të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme rreziqet e saj. Nga ana 
e saj, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë t’i trajtojë këto çështje në 
qendër të politikës së saj mbikëqyrëse.

Banka e Shqipërisë beson se viti 2007, do të vijojë të dëshmojë 
normalitet në veprimtarinë e sistemit bankar dhe financiar, në ecurinë 
e vazhdueshme drejt konsolidimit dhe qëndrueshmërisë së tij. 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 53, datë 26.09 .2007

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “pëR FUNkSIoNIMIN E SISTEMIT Të 

pAgESAVE NDëRBANkARE ME VLERë Të MADhE – AIpS”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 3, 14, 21, 43, shkronja “f” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 
nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Sistemeve 
të pagesave dhe të Departamentit të Teknologjisë dhe Informacionit, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe - AIpS”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Sistemeve të pagesave dhe Departamenti 
i Teknologjisë së Informacionit me zbatimin e këtij vendimi.

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi shfuqizohen aktet e mëposhtme:

a) “Rregulla dhe procedura të sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare 
– AIpS” miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 103, datë 
10.12.2003; 

b) vendimi nr.76, datë 08.12.2004, i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë për “Një ndryshim në rregullat dhe procedurat e sistemit 
shqiptar të pagesave ndërbankare – AIpS”;

c) vendimi nr. 77, datë 08.12.2004, i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë për “Miratimin e një operatori shlyerjeje të sistemit AIpS”;

d) vendimi 54, datë 29.06.2005 për disa ndryshime në “Rregullat dhe 
procedurat e sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare AIpS”.

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

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
pëR FUNkSIoNIMIN E SISTEMIT Të pAgESAVE 
NDëRBANkARE ME VLERë Të MADhE – AIpS

kREU I
Të pëRgJIThShME

NENI 1
oBJEkTI

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i 
procedurave për organizimin dhe funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe (AIpS). 

NENI 2
BAZA JURIDIkE

kjo rregullore hartohet në bazë të:
a) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”; i 

ndryshuar;
b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”;
c) rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur pranë 

Bankës së Shqipërisë nga bankat e nivelit të dytë” miratuar me 
vendimin nr. 14, datë 26.02.2003 të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë”;

d) rregullores “për pagesat elektronike”, miratuar me vendimin nr. 101, 
datë 19.12.2000 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”;

e) rregullores “Mbi kredinë brenda ditës për bankat e nivelit të 
dytë“ miratuar me vendimin nr. 92, datë 30.11.2005 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë;

f) rregullores “Mbi sistemin dhe instrumentet e pagesave”, miratuar 
me vendimin nr. 148, datë 20.11.1998 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë; dhe

g) akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

NENI 3
FUShA E ZBATIMIT

Subjektet e zbatimit të kësaj rregulloreje, janë pjesëmarrësit e sistemit 
AIpS dhe Banka e Shqipërisë.

NENI 4
pëRkUFIZIME

Në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:
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1) Agjent shlyerës - është institucioni/njësia që u ofron pjesëmarrësve 
të sistemit llogari shlyerjeje nëpërmjet të cilave pjesëmarrësit 
shlyejnë urdhërpagesat në sistem dhe sipas nevojës i jep kredi 
pjesëmarrësve me qëllim shlyerjen. Agjenti shlyerës mund të jetë 
njëkohësisht dhe agjent klerimi.

2) Agjent klerimi ose shtëpi klerimi - është institucioni/njësia që 
llogarit pozicionet shumëpalëshe neto të urdhërpagesave 
ndërbankare dhe përgatit kërkesën për shlyerje në sistemin 
AIpS. 

3) AIp FIN Y-copy - është një shërbim i ofruar nga SWIFT në funksion 
të sistemit AIpS, në të cilin instruksionet e pagesës shkëmbehen 
midis anëtarëve të AIpS cUg në këtë mënyrë:  

a. instruksioni dërguar i pagesës mbahet pezull në SWIFT; 
b. një pjesë e informacionit të instruksionit dërgohet për shlyerje në 

sistemin AIpS;
c. me mbërritjen e një konfirmimi për shlyerje ose jo nga sistemi 

AIpS, instruksioni i pagesës dërgohet tek marrësi ose kthehet 
mbrapsht tek dërguesi.

4) AIpS cUg (closed User group) - janë përdoruesit e SWIFT-it të 
grupuar me qëllim përdorimin e shërbimit AIp Fin Y-copy.

5) ALL (Albanian Lekë) - është kodi i përcaktuar për monedhën 
shqiptare në “ISo 4217 on currency codes”.

6) ALNNSS (Albanian National Net Settlement Services) - është 
shërbimi që :

a. kryen pagesat në lekë me kartat Visa; 
b. bën klerimin e pagesave duke llogaritur pozicionet shumëpalëshe 

neto ndërmjet pjesëmarrësve;
c. përgatit rezultatin e klerimit për shlyerje në sistemin AIpS. 
7) Akses - është e drejta e ose mundësia për një pjesëmarrës që 

të përdorë shërbimet e një sistemi të caktuar pagesash, për të 
shlyer pagesa për llogari të vet ose të klientëve të tij.

8) Anëtarësimi në AIpS - është procedura që kryen një bankë tregtare 
nën kujdesin e Bankës së Shqipërisë për t’u bërë pjesëmarrëse e 
sistemit. 

9) Bankë urdhëruese - quhet ajo bankë e cila dërgon një instruksion 
pagese për debitimin e llogarisë së saj në sistemin AIpS.

10) Bankë përfituese - quhet ajo bankë e cila merr një instruksion 
pagese për kreditimin e llogarisë së saj në sistemin AIpS.

11) Bankë - është personi juridik me seli në territorin e Republikës 
së Shqipërisë, që ushtron veprimtari bankare dhe veprimtari 
të tjera, sipas përcaktimeve nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

12) Batch - është një grup instruksione pagesash me vlerë të vogël 
dhe debitime direkt. sistemi AEch pranon, përpunon dhe dërgon 
instruksione pagesash në batch. 

13) Çertifikatë dixhitale - është një tërësi të dhënash elektronike të cilat 
shërbejnë për çertifikimin e identitetit të përdoruesve gjatë përdorimit 
të sistemit AEch dhe për çertifikimin e autentitetit të informacioneve të 
dërguara/marra.
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14) Çertifikimi i pjesëmarrësit në sistemin AIpS - është hapi final 
i anëtarësimit kur një pjesëmarrës pajiset me çertifikatë për 
pjesëmarrje në AIpS.

15) cut-off paraprak - është afati maksimal i përcaktuar në 
kalendarin e sistemit AIpS për pranimin e pagesave për klientët 
sipas shtojcës A bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje.

16) cut-off përfundimtar - është afati maksimal i përcaktuar 
në kalendarin e sistemit AIpS për pranimin e pagesave nga 
pjesëmarrësit sipas shtojcës A bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse 
e kësaj rregulloreje.

17) Databazë - është bashkësia e të dhënave të ruajtura në formë të 
strukturuar elektronike.

18) Datëvaluta AIpS - është data në të cilën bëhet ekzekutimi i 
shlyerjes së urdhërpagesës.

19) Ditë pune e sistemit - është një interval i paracaktuar kohe gjatë 
një dite jopushimi, brenda të cilit urdhërpagesat pranohen, 
procesohen dhe shlyhen nga sistemi AIpS.

20) E-mail i sigurtë i sistemit AIpS - është posta elektronike e ofruar 
nga sistemi AIpS. 

21) Fallback – Recovery - është procedura e kthimit në një situatë 
normale pasi ka patur një dështim të funksionimit të sistemit 
primar.

22) FIFo (First in - First out) - është parimi i cili bën vendosjen në 
radhë të urdhër pagesave, në varësi të momentit të mbërritjes në 
sistem dhe ku urdhër pagesa e parë e mbërritur në radhën e çdo 
pjesëmarrësi, shlyhet e para.

23) Firewall - është një sistem hardware dhe software i cili bllokon 
ose lejon trafikun në rrjetin e brendshëm dhe të jashtëm të 
Bankës së Shqipërisë. 

24) Fonde të mjaftueshme - janë fondet e disponueshme neto në 
një llogari shlyerjeje të një pjesëmarrësi në sistemin AIpS, pas 
shlyerjeve neto të urdhërpagesave.

25) Instruksion pagese - është një mesazh elektronik, që përmban 
detaje të kërkesës për shlyerje apo të urdhërpagesës.

26) kërkesë për shlyerje - është një instruksion për shlyerje neto 
dërguar në AIpS nga një operator sistemi ose agjent/shtëpi 
klerimi, në një format të paracaktuar. kërkesa për shlyerje 
rrjedh nga llogaritja e rezultatit neto shumëpalësh të pagesave 
të procesuara nga operatori i sistemit dhe/ose agjenti/shtëpia e 
klerimit.

27) klering - është procesi i transmetimit, rakordimit dhe/ose i 
konfirmimit të instruksioneve të pagesave përpara shlyerjes, që 
përfshin netimin e instruksioneve dhe përcaktimin e pozicioneve 
përfundimtare për shlyerje.

28) kodi i identifikimit të bankës (Bank Identifier code) - është një 
kod unik, i përcaktuar nga SWIFT për çdo pjesëmarrës në shlyerje 
dhe shërben për identifikimin e pjesëmarrësve në sistemin AIpS 
dhe në sistemin AEch.
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29) kompania SWIFT - (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) është kompania ndërkombëtare, e cila 
ofron shkëmbim global të sigurt mesazhesh FIN dhe skedarësh.

30) komiteti kombëtar i pagesave (kkp) - është struktura e përbërë 
nga drejtuesit e bankave, Drejtori i Departamentit të Sistemeve 
të pagesave dhe e cila kryesohet nga Zëvendësguvernatori i parë 
i Bankës së Shqipërisë. 

31) kontrata Tip - është kontrata e pjesëmarrjes në AIpS bashkëlidhur 
si shtojca I e kësaj rregulloreje, e cila lidhet mes Bankës së 
Shqipërisë dhe kandidatit pjesëmarrës, për ofrimin e shërbimeve 
të shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe në 
sistemin AIpS. Në të përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e të 
dyja palëve kontraktuese, të cilat rrjedhin nga pozicionet e tyre 
në sistem në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje.

32) Llogari shlyerjeje - quhet llogaria e një pjesëmarrësi në Bankën 
e Shqipërisë e cila përdoret për mbajtjen e fondeve, letrave 
me vlerë për shlyerjen e pagesave ndërmjet pjesëmarrësve në 
sistem. 

33) Log file - është historiku i ditës së punës në sistemin AIpS, që 
përmban një përshkrim të plotë dhe të detajuar të të gjitha 
ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë ditës së punës së sistemit.

34) Mbikëqyrja (e sistemeve të pagesave) - është një funksion i bankës 
qendrore me anë të të cilit objektivat e sigurisë dhe eficiencës 
realizohen nëpërmjet monitorimit të sistemeve ekzistuese apo të 
planifikuara, vlerësimit të tyre kundrejt këtyre objektivave dhe, 
aty ku është e nevojshme, kryerjes së ndryshimeve.

35) Mekanizmi gridlock - është algoritmi që kryen sistemi për 
zgjidhjen e situatës gridlock.

36) MF - është Ministria e Financave në Republikën e Shqipërisë.
37) Ndërfaqe - janë produkte software, të cilat realizojnë 

bashkëveprimin midis sistemit AIpS dhe sistemeve të tjera të 
Bankës së Shqipërisë.

38) Netimi - është kthimi në një detyrim/pretendim të vetëm neto, 
që rezulton nga urdhërpagesat që një/disa pjesëmarrës nisin/
marrin nga një/disa pjesëmarrës të tjerë dhe me qëllim që të 
ngrihet një pretendim i vetëm neto apo të lindë një detyrim i 
vetëm neto.

39) Nënshkrim dixhital – është enkriptimi i informacionit elektronik të 
transmetuar sipas një sistemi enkriptues, të bazuar në çertifikatat 
dixhitale.

40) Ngjarje e paparashikuar - është një ngjarje që shkakton probleme 
në funksionimin normal të sistemit AIpS.

41) Nivel përparësie - është niveli, sipas të cilit vendoset se cilat nga 
pagesat e vëna në radhë, janë më të rëndësishme për t’u shlyer 
të parat.

42) oficer sigurie - është punonjësi që krijon dhe administron 
përdoruesit në sistemin AIpS.

43) operator sistemi pagesash - është një institucion (njësi) i 
autorizuar nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, që 
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ofron shërbime pagesash ndërbankare për transferta parash 
ose pagesa për transaksionet e letrave me vlerë në territorin e 
Shqipërisë.

44) pAcS - (payment and Account Transfer System) është një 
nënsistem kontabël në AIpS. Aty mbahen llogaritë në lekë të 
degëve të Bankës së Shqipërisë, të MF, të klientëve të tjerë me 
status të veçantë si ASD, FMN, Banka Botërore. 

45) pagesë me rëndësi sistemike - do të quhet çdo pagesë, që 
plotëson kushtet e mëposhtme:

a. për të cilën iniciatori dhe përfituesi janë pjesëmarrës në sistemin 
AIpS;

b. që rrjedh nga një kërkesë për shlyerje e operatorit të një sistemi 
pagesash; 

c. e një klienti banke dhe me një shumë të barabartë ose më të 
madhe se 1 (një) milion lekë.

46) pajisje sigurie - janë hardware dhe software të konfiguruar për 
të implementuar procesin e krijimit dhe verifikimit të çertifikatave 
dixhitale.

47) pjesëmarrës - është një bankë ose institucion tjetër që identifikohet/
njihet nga sistemi dhe të cilit i lejohet të dërgojë, dhe është në 
gjendje të marrë, urdhërpagesa në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 
të tërthortë.

48) pozicion neto kreditor (ose debitor) i një pjesëmarrësi - është 
shuma e vlerës së të gjitha urdhërpagesave që ka marrë, minus 
vlerën e të gjitha urdhërpagesave që ka dërguar, deri në një 
kohë të caktuar. Nëse diferenca është pozitive, pjesëmarrësi ka 
pozicion neto kreditor, nëse diferenca është negative pjesëmarrësi 
ka pozicion neto debitor.

49) pozicion neto në shlyerje - është pozicioni neto debitor ose 
kreditor në kohën e shlyerjes.

50) profil i pjesëmarrësit - është bashkësia e të dhënave të 
pjesëmarrësit të cilat regjistrohen në sistem dhe e identifikojnë 
atë në mënyrë unike sipas shtojcës c bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje.

51) Rezerva e detyruar - është një instrument i politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë që synon rregullimin e ofertës së parasë, 
likuiditetit në sistemin bankar si dhe ruajtjen e sigurisë së sistemit. 
Rezerva e detyruar mbahet në llogarinë rrjedhëse të bankave 
tregtare pranë Bankës së Shqipërisë.

52) Radhë - quhet renditja e instruksioneve nga banka urdhëruese 
ose sistemi AIpS dhe mbajtja e këtyre instruksioneve derisa 
iniciatori të sigurojë fonde të mjaftueshme për ekzekutimin e 
tyre, nga llogaria e tij.

53) Rreziku operacional - është rreziku i mosfunksionimit të 
elementeve hardware dhe software, i pajisjeve të komunikimit 
dhe i gabimeve humane që mund të shkaktojnë rrethana kritike 
në sistem.

54) Rreziku sistemik - është rreziku i lindjes së vështirësive për 
shlyerjen e pagesave midis pjesëmarrësve në sistemin AIpS, për 
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shkak të paaftësisë paguese të njërit prej pjesëmarrësve për të 
përmbushur detyrimet financiare.

55) Seancë kleringu - është periudha kohore brenda të cilës sistemi 
AEch kleron batch-et e urdhërpagesave, duke debituar apo 
kredituar për vlerat e batch-eve llogaritë teknike përkatëse të 
pjesëmarrësve.

56) Server - është një kompjuter i cili siguron shërbime për kompjuterat 
e tjerë ose për software-in që ekzekutohet në të.

57) Server SWIFT - është serveri ku instalohen, konfigurohen 
programet aplikative të SWIFT-it, që bëjnë të mundur komunikimin 
me rrjetin SWIFT.

58) SETS (Settlement and Electronic Transfer System) - është nënsistemi 
i shlyerjes, i cili proceson të gjitha pagesat me rëndësi sistemike 
dhe realizon shlyerjen bruto në kohë reale kundrejt llogarive të 
pjesëmarrësve. Të gjitha llogaritë në lekë të pjesëmarrësve të 
drejtpërdrejtë të AIpS, mbahen në SETS.

59) Shërbim - është një pjesë e programit aplikativ të sistemit AIpS 
që kryen një funksion të caktuar. 

60) Shlyerje - është lëvizje e fondeve midis llogarive të pjesëmarrësve 
në sistemin AIpS të iniciuara nga këta pjesëmarrës.

61) Shlyerje në kohë reale - është shlyerja e ekzekutuar pa vonesë, 
menjëherë pas marrjes së instruksionit në përputhje me dispozitat 
e kësaj rregulloreje.

62) Shlyerje bruto - është sistemi në të cilin shlyerja e fondeve 
ose e intruksioneve të transferimit të letrave me vlerë ndodh 
individualisht, instruksion pas instruksioni.

63) Shlyerje finale - është një shlyerje që është e parevokueshme dhe 
e pakushtëzuar.

64) Shlyerje neto - është sistemi në të cilin instruksionet e pagesave 
shlyhen në bazë neto.

65) Sistem backup - është tërësia e hardware dhe software që 
shërben në situata emergjente, të jashtëzakonshme kur sistemi 
primar del jashtë funksionimit.

66) Sistem pagesash - është një set instrumentesh, procedurash 
bankare dhe, sisteme të transferimit të fondeve ndërbankare që 
sigurojnë qarkullimin e parasë.

67) SIpS (Systemically Important payment System) - është një sistem 
pagesash me rëndësi sistemike, ku një çrregullim ose defekt 
në sistem mund të shkaktojë ose të transmetojë probleme tek 
pjesëmarrësit dhe më gjerë, në fushën financiare.

68) Sistem primar - është tërësia e hardware dhe software që shërben 
për veprimtarinë e zakonshme ditore të sistemit AIpS.

69) Sistem test - është tërësia e hardware dhe software që shërben 
për efekt testimi të sistemit AIpS.

70) Sistemi AEch - është një sistem elektronik kleringu që 
mundëson: 

a) shkëmbimin e fileve të instruksioneve të pagesave midis 
pjesëmarrësve; 

b) llogaritjen e pozicioneve shumëpalëshe neto;
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c) dërgon një instruksion shlyerjeje neto në sistemin AIpS.
71) Sistemi AIpS (Sistemi i pagesave ndërbankare me vlerë të madhe) 

- është sistemi i shlyerjes bruto në kohë reale të urdhërpagesave 
në lekë, me rëndësi sistemike brenda territorit të Republikës së 
Shqipërisë, në mënyrë të parevokueshme dhe të pakushtëzuar.

72) Situatë gridlock - është një situatë që ndodh me transfertat e 
fondeve ose të letrave me vlerë, në të cilën mosekzekutimi i një 
instruksioni pagese (për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve), 
bllokon ekzekutimin e një numri pagesash të tjera, të urdhëruara 
nga pjesëmarrës të tjerë të sistemit.

73) Urdhërpagesë - është një instruksion në formë elektronike për 
kryerjen e një pagese në sistemin AIpS, me anë të të cilit një 
pjesëmarrës kërkon transferimin e fondeve.

74) VpN (Virtual private Network) - është rrjet virtual privat që përdoret 
ekskluzivisht nga pjesëmarrësit në sistemin AIpS për të mundësuar 
hyrjen në sistemin qendror AIpS, për qëllime monitorimi.

75) Webstation AIpS - është kompjuteri nëpërmjet të cilit, pjesëmarrësit 
monitorojnë pagesat përkatëse dhe administrojnë radhën e 
tyre.

kREU II
RoLI DhE pëRgJEgJëSITë E BANkëS Së ShqIpëRISë Në 

SISTEMIN AIpS

NENI 5
RoLI I BANkëS Së ShqIpëRISë

1. Banka e Shqipërisë është pronare e sistemit AIpS.
2. Banka e Shqipërisë organizon, administron, operon dhe mbikëqyr 

sistemin AIpS.
3. Banka e Shqipërisë është agjenti shlyerës në Republikën e 

Shqipërisë.
4. Banka e Shqipërisë është pjesëmarrëse në shlyerje, për kryerjen 

e pagesave që rrjedhin nga aktiviteti i saj operativ.

NENI 6
oRgANIZIMI DhE RREgULLIMI SISTEMIT AIpS

Banka e Shqipërisë në funksionin e organizimit dhe rregullimit të 
sistemit AIpS kryen detyrat e mëposhtme:

a) harton aktet nënligjore të nevojshme për të siguruar 
mirëfunksionimin dhe sigurinë e sistemit të pagesave; 

b) pranon pjesëmarrës të rinj në sistemin AIpS ose ndryshon 
informacionin e mbajtur në sistemin AIpS, që ka të bëjë me një 
pjesëmarrës në këtë sistem; 
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c) hap dhe mban llogaritë e shlyerjes, zhvillon procesin e shlyerjes 
në cilësinë e tij si agjent shlyerës;

d) nënshkruan kontratën tip të pjesëmarrjes me pjesëmarrësit e 
sistemit AIpS; 

e) ndërton mekanizma për mbulimin e nevojave për likuiditet, 
me qëllim sigurimin e shlyerjes së instruksioneve të pagesës të 
dërguara nga pjesëmarrësit;

f) vendos për kufizimin e përkohshëm dhe pezullimin e aksesit të 
një pjesëmarrësi në sistem;

g) siguron zhvillimin e sistemit AIpS në përputhje me standardet që 
vijojnë: 

i. parimet themelore për sistemet SIpS të komitetit mbi Sistemet 
e pagesave dhe të Shlyerjes pranë Bankës për Rregullimet 
Ndërkombëtare (BIS),

ii. parimet e BIS mbi netimin (Standardet “Lamfalussy”),
iii. standardet e organizatës së Standardeve Ndërkombëtare 

(ISo),
iv. standardet e Bankës qendrore Evropiane (EcB),
v. standardet SWIFT për:
I. shkëmbimin e mesazheve të pagesave dhe të informacioneve 

financiare,
II. përdorimin e shërbimit AIp Fin-Y-copy. 

NENI 7
ADMINISTRIMI DhE opERIMI I SISTEMIT AIpS

Banka e Shqipërisë në funksionin e administrimit dhe operimit të 
sistemit AIpS, kryen detyrat e mëposhtme: 

a) mban sistemin në gjendje pune duke u lejuar pjesëmarrësve 
akses në sistem, në përputhje me orët e punës së sistemit, si dhe 
me dispozitat e kësaj rregulloreje;

b) përcakton plane emergjence, të cilat sigurojnë përmbushjen 
në kohë të proceseve ditore të sistemit, në rrethana të 
paparashikuara;

c) administron sistemin dhe u mundëson pjesëmarrësve akses të 
barabartë, duke u bazuar në mekanizma të sigurtë për mbrojtjen 
e aksesit ndaj tij, për autentifikimin e dërguesit të instruksionit të 
pagesës, për mbrojtjen e besueshmërisë dhe të konfidencialitetit 
të informacionit të marrë dhe të ruajtur nga AIpS;

d) përcakton procedurat ditore të hapje-mbylljes, arkivimit dhe 
backup-it të sistemit;

e) përcakton orët operuese të sistemit AIpS, sipas shtojcës A 
bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje, dhe në 
rast ndryshimesh njofton menjëherë pjesëmarrësit;

f) përcakton përfshirjen e pjesëmarrësve në sistem dhe kryen 
procedurat e anëtarësimit dhe çertifikimit të një pjesëmarrësi të 
ri në sistem sipas shtojcës B bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e 
kësaj rregulloreje;
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g) administron sigurinë e sistemit në përputhje me rregulloren “Mbi 
politikën e sigurisë së informacionit “;

h) administron shërbimin AIp FIN Y-copy;
i) monitoron sistemin AIpS dhe veçanërisht:
i. gjendjen funksionale të sistemit, 
ii. shlyerjen e pagesave,
iii. ndërfaqet e AIpS me sistemet e tjera,
iv. gjendjen e dërgim/marrjes së fileve me AIp FIN-Y-copy,
v. gjendjen e lidhjes internet,
vi. statusin e çdo llogarie teknike dhe pozicionet neto në çdo 

kohë,
vii. filet e pagesave të importuara dhe statusin e tyre,
viii. gjendjen e llogarisë së shlyerjes së pjesëmarrësve,
ix. pagesat e kryera nga/për një llogari,
x. urdhërpagesat në pritje në radhën e një pjesëmarrësi;
j) pezullon funksionimin e sistemit AIpS sipas procedurave të 

parashikuara në nenin 44, të kësaj rregulloreje.

NENI 8
MBIkëqYRJA E SISTEMIT AIpS

Banka e Shqipërisë në funksionin e mbikëqyrjes së sistemit AIpS kryen 
detyrat e mëposhtme: 

a) mbikëqyr sistemin e pagesave në Shqipëri në bazë të 
kompetencave që i njeh ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

b) vlerëson dhe analizon aplikimin dhe përputhshmërinë e sistemit 
me parimet themelore për sistemet SIpS të komitetit mbi Sistemet 
e pagesave dhe të Shlyerjes pranë Bankës për Rregullimet 
Ndërkombëtare (BIS), si dhe standardet evropiane në këtë 
fushë;

c) vlerëson dhe analizon kushtet aktuale të sistemit dhe aplikimin e 
kuadrit ligjor e rregullativ;

d) vlerëson dhe analizon kushtet aktuale të sistemit dhe rreziqet 
e lidhura me sistemin, dhe jep rekomandime për përmirësimin 
e eficiencës, të besueshmërisë, të sigurisë dhe të stabilitetit të 
sistemit;

e) merr pjesë në hartimin e rregulloreve dhe metodave për reduktimin 
e rrezikut sistemik në përputhje me parimet dhe rekomandimet 
për sistemet me rëndësi sistemike;

f) kryen kërkime në fushën e sistemeve të pagesave dhe shlyerjes, 
me qëllim zhvillimin e sistemit;

g) ndërhyn për zhvillimin e sistemit AIpS, nëpërmjet:
i. bashkëpunimit me pjesëmarrësit dhe autoritete të tjera në këtë 

fushë,
ii. koordinimit të aktiviteteve të pjesëmarrësve të sistemit,
iii. koordinimit të iniciativave të komitetit kombëtar të pagesave,
iv. ndryshimeve të nevojshme të sistemit, në përputhje me objektivat 
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e sigurisë dhe të eficiencës;
h) merr pjesë në administrimin e situatave të emergjencës, ku 

analizon shkaqet, karakteristikat teknike apo operative, si dhe 
efektet në sistemin e pagesave dhe atë financiar.

kREU III
FUNkSIoNET E SISTEMIT AIpS

NENI 9
koMpoNENTëT E SISTEMIT AIpS

Sistemi AIpS përbëhet nga:

a) sistemi i komunikimit, i cili përfshin shërbimin AIpS Fin Y-copy 
për shkëmbim e instruksioneve të pagesave dhe rrjetin VpN 
(Virtual Private Network), për akses on-line në sistemin AIpS; 

b) sistemi qendror AIpS;
c) webstation-i.

NENI 10
INFoRMAcIoNI NgA SISTEMI AIpS

Sistemi AIpS siguron informacion në kohë reale në lidhje me:

a) likuiditetin e sistemit bankar;
b) vlerën dhe vëllimin e pagesave të shlyera për çdo pjesëmarrës;
c) pagesat në pritje për t’u ekzekutuar;
d) fondet e mjaftueshme për llogarinë e shlyerjes së çdo pjesëmarrësi 

të sistemit;
e) vlerën dhe vëllimin total të urdhërpagesave në pritje për çdo 

pjesëmarrës në sistem.

NENI 11
EkZEkUTIMI I pAgESAVE NëpëRMJET SISTEMIT AIpS

1. Nëpërmjet AIpS, ekzekutohet shlyerja :
a) vetëm e instruksioneve të pagesave në monedhën kombëtare 

Lekë (ALL);
b) vetëm e urdhërpagesave midis pjesëmarrësve në sistem;
c) e urdhërpagesave deri në çdo shumë;
d) detyrimisht, e:
i. transaksioneve të politikës monetare,
ii. kërkesave për shlyerje nga sisteme të tjera pagesash, 
iii. urdhërpagesave mes bankave dhe urdhërpagesat me nivel 3 

përparësie të urdhëruara nga klientët e pjesëmarrësve,
iv. urdhërpagesave të barabarta ose më të mëdha se kufiri i 

përcaktuar për pagesat sistemike,
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v. urdhërpagesave që lidhen me interesat, me tarifat dhe me gjobat 
e aplikuara nga Banka Shqipërisë,

vi. urdhërpagesave nga/për Ministria e Financave dhe transaksionet 
e bonove të thesarit të qeverisë, 

vii. urdhërpagesave nga/për pjesëmarrës të tërthortë sipas nenit 14 
të kësaj rregulloreje.

2. Shlyerja e një pagese kryhet në momentin e pranimit nga sistemi 
AIpS të urdhërpagesës, në rast se pjesëmarrësit sigurojnë një 
tepricë të mjaftueshme fondesh për të mbuluar shlyerjen, që në 
momentin e pranimit.

3. Tërheqja e urdhërpagesës nuk mund të kryhet pas ekzekutimit të 
shlyerjes së saj, por mund të kthehet me kah të kundërt, iniciuar 
nga pala tjetër.

NENI 12
RAkoRDIMI, koNTRoLLI DhE RApoRTIMI

1. Sistemi AIpS ruan log file, të cilat janë të aksesueshme për 6 
muaj. 

2. Të dhënat e sistemit AIpS janë të aksesueshme nga pjesëmarrësit 
për një periudhë prej 6 muajsh nga data e krijimit të këtyre të 
dhënave nga sistemi AIpS. Banka e Shqipërisë, me kërkesë të 
pjesëmarrësit harton brenda 5 (pesë) ditëve pune, një raport 
informues për të dhënat e kërkuara për periudhën më të hershme 
se afati i lartpërmendur. 

3. Sistemi AIpS prodhon raporte përmbledhëse për rakordim, në 
fund të çdo dite pune.

 4. Sistemi AIpS ofron raporte operacionale gjatë gjithë ditës së 
punës, të cilat mund të përdoren për qëllime kontrolli nga Banka 
e Shqipërisë dhe pjesëmarrësit e tjerë. përmbajtja e raporteve 
dhe mënyra e përdorimit të tyre përshkruhen në manualin e 
përdoruesit të sistemit, ofruar nga prodhuesi i sistemit AIpS.

5. Banka e Shqipërisë prodhon raporte nga databaza e sistemit 
AIpS në çfarëdo kohe dhe për këtë qëllim, ajo ka akses në të 
gjitha të dhënat për pjesëmarrësit.

NENI 13
TARIFIMI DhE FATURIMI

1. Banka e Shqipërisë përcakton nëpërmjet modulit të faturimit të 
sistemit të AIpS, tarifat për përdorimin e këtij sistemi, që lejojnë 
llogaritjen e kostove në bazë të:

a) llojit të instruksionit;
b) përparësisë së instruksioneve të pagesës dhe momentit të 

mbërritjes në sistem;
c) numrit total të pagesave gjatë periudhës së faturimit.
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2. Banka e Shqipërisë, sipas mënyrës së përcaktuar në vendimin 
e këshillit Mbikëqyrës mbi “Miratimin e tarifave të përdorimit të 
sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare - AIpS”:

a) llogarit tarifat e pagueshme për çdo pjesëmarrës në sistemin 
AIpS; 

b) faturon pjesëmarrësit për detyrimet e tyre në sistemin AIpS në 
bazë mujore dhe në bazë vjetore;

c) i dërgon çdo muaj pjesëmarrësit faturën;
d) debiton automatikisht llogarinë e shlyerjes të pjesëmarrësit për 

shumën e detyrimit mujor, ditën e parë të muajit pasardhës.
 
3. Çdo pjesëmarrës duhet të sigurojë fonde të mjaftueshme në 

llogarinë e tij të shlyerjes, me qëllim shlyerjen e detyrimeve ndaj 
Bankës së Shqipërisë për tarifat e sistemit AIpS.

4. Banka e Shqipërisë njofton pjesëmarrësit 10 ditë pune para 
datës së shlyerjes së tarifës vjetore në AIpS, për shërbimin vjetor 
të ofruar gjatë vitit ushtrimor.

5. Mosshlyerja e detyrimit të tarifave në sistemin AIpS, konsiderohet 
shkelje e dispozitave të kësaj rregulloreje.

kREU IV
pJESëMARRJA Në SISTEMIN AIpS

NENI 14
kATEgoRITë E pJESëMARRëSVE Në SISTEMIN AIpS

pjesëmarrësit në shlyerje në sistemin AIpS kategorizohen në:
a) pjesëmarrës të drejtpërdrejtë, të cilët kryejnë pagesat direkt nga 

llogaritë e tyre të shlyerjes, ku përfshihen:
i. Banka e Shqipërisë, në rolet e saj si operator i sistemit, si 

pjesëmarrëse për pagesat e saj, si agjent shlyerës për klientët e 
saj,

ii. bankat;
b) pjesëmarrës të tërthortë, të cilët shlyejnë nëpërmjet agjentit 

shlyerës, ku përfshihen:
i. Ministria e Financave (Drejtoria e Thesarit),
ii. klientë të tjerë me status të veçantë si: ASD (Agjencia e Sigurimit 

të Depozitave), FMN (Fondi Monetar Ndërkombëtar), IBRD 
(Banka Botërore) etj.,

iii. agjentët/shtëpitë e klerimit. 

NENI 15
kUShTET pëR pJESëMARRJE Në SISTEMIN AIpS

1. Bankat që kërkojnë të anëtarësohen si pjesëmarrëse të 
drejtpërdrejta në sistemin AIpS duhet të plotësojnë kushtet e 
mëposhtme:
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a) të kenë hartuar rregulla të brendshëm operimi për sistemin AIpS, 
sipas udhëzimeve të Bankës së Shqipërisë sipas shtojcës B;

b) të kenë personel të kualifikuar dhe të trainuar për operimin në 
sistemin AIpS; 

c) të kenë marrë nga Banka e Shqipërisë çertifikatën e pjesëmarrjes 
në sistemin AIpS;

d) të kenë nënshkruar kontratën tip të pjesëmarrjes në sistemin AIpS 
me Bankën e Shqipërisë;

e) të marrin pjesë në sistemin AIpS vetëm nëpërmjet drejtorive të 
tyre;

f) çdo kandidat për pjesëmarrës në sistemin AIpS duhet të jetë 
paraprakisht anëtar i AIpS cUg.

2. Banka e Shqipërisë çel, mban llogari dhe pranon për shlyerje, 
urdhërpagesat nga subjektet e nenit 14, pika b, në zbatim të 
marrëveshjeve të lidhura, të statusit të saj si agjent fiskal i qeverisë 
apo vendimeve të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
për pranimin e pjesëmarrësve në shlyerje.

NENI 16
kUShTET pëR pRANIM Në AIpS cUg

1. AIpS cUg administrohet nga Banka e Shqipërisë.
2. kandidati mund të anëtarësohet në AIpS cUg pas plotësimit 

paraprak të kushteve të mëposhtme:
a) të ketë nënshkruar një kontratë për operimin në SWIFT dhe t’i 

jetë caktuar kodi BIc nga SWIFT;
b) të zotërojë një Server Swift;
c) t’i jetë miratuar kërkesa, për t’u bërë anëtar i sistemit AIpS.

NENI 17
pRocEDURA pëR ANëTARëSIM Në SISTEMIN AIpS

procedura për anëtarësim si pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në sistemin 
AIpS kalon nëpër këta hapa:

1. kandidati për pjesëmarrës të drejtpërdrejtë paraqet pranë 
Bankës së Shqipërisë një kërkesë me shkrim për anëtarësimin e 
tij në sistemin AIpS.

2. Banka e Shqipërisë shqyrton kërkesën e kandidatit për 
anëtarësim.

3. Në rast të miratimit të kërkesës, Banka e Shqipërisë, brenda një 
jave nga miratimi, informon kandidatin për përmbajtjen e kësaj 
rregulloreje, për tarifat e pjesëmarrjes në sistemin AIpS, si dhe 
për minimumin e kërkesave teknike që ai duhet të përmbushë 
sipas standardeve të AIpS dhe SWIFT.

4. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me kandidatin, përcaktojnë 
dhe zbatojnë kalendarin e anëtarësimit si në shtojcën B 
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bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. 
5. Banka e Shqipërisë trajnon përdoruesit e ardhshëm të kandidatit 

dhe drejton testimin për çertifikimin e kandidatit. 
6. pas përfundimit me sukses të provave dhe pasi sigurohet për 

përputhshmërinë e rregullave të brendshëm të kandidatit me 
këtë rregullore, Banka e Shqipërisë lëshon një çertifikatë për 
kandidatin si pjesëmarrës në sistemin AIpS. 

7. kandidati për pjesëmarrës plotëson formularët në shtojcën c, 
shtojcën D, shtojcën E bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje.

8. kandidati për pjesëmarrës, nënshkruan kontratën tip të pjesëmarrjes 
në sistemin AIpS, me Bankën e Shqipërisë, sipas shtojcës I.

9. Banka e Shqipërisë kryen veprimet e saj për krijimin e përdoruesve 
në sistemin AIpS, VpN, Firewall, e-mail-in e sigurt të sistemit AIpS 
si dhe për shkrimin e çertifikatave dhe dorëzimin e pajisjeve të 
sigurisë, pjesëmarrësit.

10. Banka e Shqipërisë njofton të gjithë pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë 
të sistemit AIpS për emrin, adresën e saktë (kodin BIc) të 
pjesëmarrësit të ri, si dhe për datën në të cilën pjesëmarrësit në 
fjalë do t’i jepet akses në sistemin AIpS, 5 ditë pune para kësaj 
date.

NENI 18
kUFIZIMI I pëRkohShëM Në SISTEMIN AIpS

1. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kufizojë përkohësisht një 
pjesëmarrës në sistemin AIpS.

2. Një pjesëmarrës, i kufizuar përkohësisht në sistemin AIpS, 
akseson sistemin AIpS, por nuk mund të shlyejë pagesa nga/për 
pjesëmarrësit e tjerë.

3. pjesëmarrësi i kufizuar përkohësisht në sistemin AIpS, 
automatikisht kufizohet edhe në sistemin AEch.

4. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kufizojë përkohësisht aksesin 
e një pjesëmarrësi në rastet kur verifikohet:

a) paaftësi e pjesëmarrësit për ekzekutimin e një kërkese për shlyerje 
të hedhur nga një operator sistemi;

b) paaftësi e pjesëmarrësit për të kthyer fondet e përdorura të 
kredisë njëditore bashkë me interesin, brenda orës 10.00 të 
ditës pasardhëse të punës. 

5. Banka e Shqipërisë njofton menjëherë për vendimin për kufizim 
të përkohshëm të aksesit të një pjesëmarrësi në sistemin AIpS 
dhe në sistemin AEch:

a) me shkresë zyrtare, pjesëmarrësin subjekt i vendimit të 
lartpërmendur;

b) me mesazh SWIFT MT 999 pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë e 
sistemit AIpS dhe AEch; 

c) me shkresë zyrtare pjesëmarrësit e tërthortë të sistemit AIpS dhe 
AEch.

6. Banka e Shqipërisë vendos për heqjen e kufizimeve të vendosura 
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atëherë kur pjesëmarrësi siguron në llogarinë e tij të shlyerjes, 
fonde të mjaftueshme për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të 
tij korente në sistemin AIpS. 

7. Banka e Shqipërisë njofton menjëherë për heqjen e kufizimeve: 
a) me shkresë zyrtare pjesëmarrësin subjekt i vendimit të përmendur 

në pikën 5 të këtij neni;
b) me mesazh SWIFT MT 999, të gjithë pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë 

të sistemit AIpS dhe AEch; 
c) me shkresë zyrtare pjesëmarrësit e tërthortë të sistemit AIpS dhe 

AEch.

NENI 19
pEZULLIMI I AkSESIT Të pJESëMARRëSIT Në SISTEMIN AIpS

1. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të pezullojë aksesin e një 
pjesëmarrësi në sistemin AIpS.

2. Një pjesëmarrës, aksesi i të cilit në sistemin AIpS është pezulluar, 
nuk mund të shlyejë pagesa me pjesëmarrësit e tjerë. 

3. pjesëmarrësi i pezulluar në sistemin AIpS, automatikisht pezullohet 
edhe në sistemin AEch.

4. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të pezullojë aksesin e një 
pjesëmarrësi në sistemin AIpS, në rast se:

a) pjesëmarrësi nuk siguron fondet e mjaftueshme deri në ditën 
pasardhëse të ditës në të cilën ka marrë njoftimin për kufizimin 
e përkohshëm të aksesit të tij në sistemin AIpS sipas nenit 18;

b) vëren se aksesi i mëtejshëm i sistemit nga pjesëmarrësi mund të 
përbëjë kërcënim të ruajtjes së stabilitetit të sistemit financiar. 

5. Banka e Shqipërisë njofton për vendimin e pezullimit të aksesit të 
një pjesëmarrësi në sistemin AIpS dhe në sistemin AEch:

a) me shkresë zyrtare, pjesëmarrësin subjekt i vendimit të 
lartpërmendur;

b) me mesazh SWIFT MT 999 pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë të 
sistemit AIpS dhe AEch;

c) me shkresë zyrtare pjesëmarrësit e tërthortë të sistemit AIpS dhe 
AEch.

6. Banka e Shqipërisë vendos për heqjen e pezullimit atëherë kur 
pjesëmarrësi siguron në llogarinë e tij të shlyerjes, fonde të 
mjaftueshme për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të tij korente 
në sistemin AIpS si dhe kur nuk përbën kërcënim të ruajtjes së 
stabilitetit të sistemit financiar. 

7. Banka e Shqipërisë njofton menjëherë për heqjen e pezullimit: 
a) me shkresë zyrtare pjesëmarrësin subjekt i vendimit të përmendur 

në pikën 4 të këtij neni;
b) me mesazh SWIFT MT 999 të gjithë pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë 

të sistemit AIpS dhe AEch;
c) me shkresë zyrtare pjesëmarrësit e tërthortë të sistemit AIpS dhe 

AEch.
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NENI 20
pëRJAShTIMI I NJë pJESëMARRëSI NgA SISTEMI AIpS

1. Banka e Shqipërisë vendos për përjashtimin e një pjesëmarrësi 
nga sistemi AIpS dhe për pasojë edhe nga sistemi AEch, kur 
plotësohet të paktën njëra nga rrethanat e mëposhtme. 

a) me kërkesë me shkrim të vetë pjesëmarrësit, menjëherë pas 
miratimit nga Banka e Shqipërisë të kërkesës; 

b) pjesëmarrësi bashkohet/përthithet me/nga një/disa bankë/a 
tregtare, në një të vetme;

c) pjesëmarrësi të cilit i është pezulluar aksesi në sistemin AIpS, sipas 
nenit 19 të kësaj rregulloreje nuk siguron fonde të mjaftueshme 
në llogarinë e tij të shlyerjes brenda ditës pasardhëse nga data 
e pezullimit;

d) pjesëmarrësi shkel në mënyrë të përsëritur dispozitat e kësaj 
rregulloreje;

e) pjesëmarrësi vendoset në proces likuidimi dhe i revokohet licenca 
nga Banka e Shqipërisë.

2. Banka e Shqipërisë njofton menjëherë për vendimin e përjashtimit 
të një pjesëmarrësi nga sistemi AIpS dhe nga sistemi AEch:

a) me shkresë zyrtare, pjesëmarrësin subjekt i vendimit të 
lartpërmendur;

b) me mesazh SWIFT MT 999 pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë të 
sistemit AIpS dhe AEch; 

c) me shkresë zyrtare pjesëmarrësit e tërthortë të sistemit AIpS dhe 
AEch.

3. Banka e Shqipërisë mbyll llogarinë e pjesëmarrësit të 
përjashtuar.

4. Banka e Shqipërisë kryen procedurat e përcaktuara nga SWIFT 
për përjashtimin e pjesëmarrësit nga AIpS cUg dhe nga AEch 
cUg.

NENI 21
DETYRIMET E pJESëMARRëSVE Në SISTEMIN AIpS

pjesëmarrësit e sistemit AIpS janë të detyruar:

1. Të zbatojnë rregullat dhe procedurat e sistemit AIpS.
2. Të aksesojnë sistemin AIpS në çdo kohë gjatë ditës së operimit, 

duke respektuar oraret e tij të punës sipas shtojcës A.
3. Të administrojnë sistemet e tij lokale për të siguruar vazhdimësinë 

dhe dërgimin e instruksioneve të pagesave në sistemin AIpS.
4. Të sigurojnë personel të kualifikuar për operim në sistemin AIpS.
5. Të mos lejojnë personelin e përkohshëm apo të jashtëm të 

operojë në sistemin AIpS.
6. Të njoftojnë në rast të lëvizjes së personelit që ka operuar në 

sistemin AIpS, Bankën e Shqipërisë për anulimin e çertifikatës së 
këtij përdoruesi.
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7. Të hartojnë procedura të brendshme për sigurinë dhe për 
mbrojtjen e sistemit, duke përfshirë procedurat organizative 
(burimet njerëzore dhe pajisjet) dhe ato informatike (elementet 
hardware dhe software), në përputhje me dispozitat e kësaj 
rregulloreje.

8. Të raportojnë në Bankën e Shqipërisë për çdo shkelje të vërejtur 
apo të dyshuar të sigurisë në sistemin AIpS si dhe raporton çdo 
fillim muaji, sipas shtojcës E bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e 
kësaj rregulloreje.

9. Të kanalizojnë pagesat në sistemin AIpS, vetëm mbi bazën e një 
dokumenti të vlefshëm justifikues.

10. Të sigurojnë integritetin e transaksioneve dhe akseseve të 
përdoruesve brenda institucioneve përkatëse duke:

a) lokalizuar çdo pikëlidhje primare apo backup në sistemin AIpS 
vetëm aty ku ka akses të përshtatshëm për mjetet dixhitale të 
telekomunikimit, për konfigurimet e duhura të autenticitetit dhe 
të mjeteve të sigurisë, si dhe të ekzistojë siguria që funksionimi i 
sistemit AIpS nuk do të jetë subjekt i ndërprerjeve apo i ndërhyrjeve 
të shkaktuara nga faktorët e brendshëm apo të jashtëm;

b) zbatuar parimin “katër sytë” për autorizimin e urdhërpagesës, 
duke siguruar përdorues të ndryshëm për hedhje të dhënash dhe 
aprovim të tyre;

c) kryer ekzekutimin e instruksioneve të pagesës, sipas procedurave 
që respektojnë të drejtat minimale në përputhje me rolin dhe 
përgjegjësitë e kategorive të ndryshme të personelit;

d) kryer procedura identifikuese në çdo hallkë të komunikimit midis 
sistemeve të brendshëm të tij dhe AIp FIN Y - copy;

e) u bërë subjekt kontrolli nga personeli mbikëqyrës për çdo pagesë 
të refuzuar, të korrigjuar apo e fshirë;

f) regjistruar të gjitha komunikimet elektronike që lidhen 
me instruksionet e pagesave dhe duke shënuar kohën e 
transmetimit.

11. Të ruajnë regjistrimet e transaksioneve në kopje letër për një 
periudhë jo më pak se 10 (dhjetë) vjet dhe në format elektronik, 
sipas standardeve dhe rregullave kontabël në fuqi në Republikën 
e Shqipërisë.

12. Të hartojnë një plan emergjence, i cili garanton përmbushjen 
në kohë të veprimeve ditore të sistemit AIpS në rrethana të 
paparashikuara.

13. Të kryejnë vlerësime periodike të integritetit dhe të qëndrueshmërisë 
së pajisjeve të tyre të brendshme që lidhen me sistemin AIpS. 
këto vlerësime kryhen sipas shtojcës F bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje, dhe t’i dërgojnë zyrtarisht ato në 
Bankën e Shqipërisë, çdo muaj janar.

14. Në rast shkeljeje të detyrimeve të mësipërme, informohet 
Departamenti i Mbikëqyrjes dhe i dërgohet shkresë zyrtare 
pjesëmarrësit.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

kApITULLI V
ADMINISTRIMI I pAgESAVE DhE I LIkUIDITETIT Në SISTEMIN 

AIpS 

NENI 22
‘WEBSTATIoN’ I pJESëMARRëSIT

 
1. Çdo pjesëmarrës zotëron një ose më shumë ‘webstation’ të sistemit 

AIpS për realizimin e një komunikimi on-line të pjesëmarrësit në 
sistemin AIpS si dhe për realizimin e disa funksioneve të këtij 
sistemi. 

2. pjesëmarrësit mbajnë përgjegjësi për instalimin, për administrimin 
ditor dhe për mirëfunksionimin e ‘webstation’ përkatës të tyre. 

3. Nëpërmjet “webstation”, pjesëmarrësit mund të kryejnë veprimet 
e mëposhtme:

a) akses on-line të sistemit: 
i. për verifikimin e mjaftueshmërisë së fondeve në llogarinë e tij të 

shlyerjes dhe aktivitetit të pagesave,
ii. për marrjen e informacionit mbi radhën e tij të 

urdhërpagesave, 
iii. për marrjen e informacionit mbi shumën e pagesave në ardhje 

që presin në radhë;
b) administrim on-line të radhës së tij të pagesave; 
c) monitorim i statusit të sistemit AIpS.

NENI 23
INFoRMAcIoNI I NEVoJShëM Në MESAZhET SWIFT

1. Lista e mesazheve SWIFT në shërbim të sistemit AIpS përcaktohet 
në shtojcën h, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje.

2. Në çdo rast, mesazhet SWIFT përmbajnë:
a) përcaktimin e përfituesit /kreditorit
 pjesëmarrësit duhet të identifikojnë përfituesit/kreditorët e 

pagesës, duke përmendur emrin dhe numrin e llogarisë; 
b) referencat e transaksionit
 pjesëmarrësit sigurohen që të gjitha pagesat e dërguara në 

sistemin AIpS përmbajnë një numër reference. kombinimi i 
këtij numri reference së bashku me shumën e pagesës dhe me 
kodin SWIFT BIc të bankës përfituese, janë unike për bankën 
urdhëruese brenda ditës së punës;

c) datëvalutën
i. transaksionet me datëvalutë të njëjtë me datën e ditës së punës në 

të cilën janë dërguar dhe pranuar nga sistemi AIpS, ekzekutohen 
po atë ditë, 

ii. sistemi AIpS pranon instruksione pagese me datëvalutë të ardhme 
deri në 5 (pesë) ditë pune nga data e dërgimit të mesazhit, 

iii. transaksionet e tjera të pranuara nga sistemi AIpS ruhen deri sa 
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dita e punës AIpS të përputhet me datëvalutë e përcaktuar nga 
pjesëmarrësi, 

iv. transaksionet me datëvalutë më të largët se 5 (pesë) ditë pune 
nga data e dërgimit të mesazhit, refuzohen nga sistemi AIpS,

v. nëse datëvaluta nuk përkon me një ditë pune të sistemit AIpS, ky 
i fundit refuzon urdhërpagesat e pranuara për atë ditë;

d) shumën e shprehur në lekë.

NENI 24
MoDIFIkIMET Në oRëT E pUNëS Së SISTEMIT

 
1. Banka e Shqipërisë realizon zgjatjen apo reduktimin e orëve të 

punës të sistemit AIpS në situata të paparashikuara emergjence, 
kryesisht ose pasi vlerëson kërkesën individuale të çdo 
pjesëmarrësi.

2. pjesëmarrësit njoftohen për çdo ndryshim të orarit me mesazh 
SWIFT MT999, e-mail të sistemit AIpS, e-mail të zakonshëm ose 
me faks.

NENI 25
koNTRoLLI pëR MJAFTUEShMëRINë E FoNDEVE

1. Çdo transaksion ekzekutohet vetëm në rast se ka fonde të 
mjaftueshme në llogarinë/llogaritë që debitohet/debitohen. 

2. Mjaftueshmëria e fondeve në llogarinë e pjesëmarrësit 
përcaktohet nga teprica e llogarisë si dhe nga minimumi i 
rezervës së detyruar. 

3. pjesëmarrësit monitorojnë tepricën e llogarisë përkatëse dhe 
marrin masa për sigurimin e likuiditeteve të nevojshme për 
shlyerjen e urdhërpagesave.

4. Llogaritë e dy pjesëmarrësve të përfshirë në pagesë debitohen dhe 
kreditohen respektivisht, duke gjeneruar mesazhet konfirmuese, 
sipas formatit përkatës SWIFT. 

NENI 26
RADhA E pAgESAVE

1. Urdhërpagesat, të cilat nuk mund të ekzekutohen për shkak 
të pamjaftueshmërisë së fondeve në llogarinë e shlyerjes së 
pjesëmarrësit, vendosen nga sistemi AIpS në radhë pritjeje dhe 
rikontrollohen nga sistemi sa herë që të dhënat mbi fondet në 
llogarinë e shlyerjes së pjesëmarrësit, ndryshojnë.

2. Radhitja dhe kontrolli i urdhërpagesave kryhet mbi bazën e 
parimit First-In-First-out (FIFo) dhe mbi bazën e përparësisë së 
dhënë urdhërpagesave nga pjesëmarrësit. 

3. kontrolli nga sistemi AIpS për mjaftueshmërinë e fondeve 
në llogarinë e shlyerjes së pjesëmarrësit bëhet vetëm për 
urdhërpagesën e parë të radhës të këtij pjesëmarrësi. 
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4. Ndryshimi i kësaj radhitjeje mund të bëhet vetëm në rastet e 
parashikuara në nenin 28 të kësaj rregulloreje.

NENI 27
NIVELET E pëRpARëSISë

Çdo instruksioni pagese i jepet një nga nivelet e mëposhtme të 
përparësisë:

a) niveli i parë është niveli më i lartë, i cili i jepet kthimit të kredisë 
njëditore;

b) niveli i dytë i jepet shlyerjes së instruksionit neto ( NSI-së);
c) niveli i tretë i jepet urdhërpagesave të iniciuara nga Banka e 

Shqipërisë në nënmodulin pAcS;
d) niveli i katërt i jepet mesazheve SWIFT, të dërguara me 

prioritet urgjent nga pjesëmarrësit, me përjashtim të Bankës së 
Shqipërisë;

e) niveli i pestë i jepet mesazheve SWIFT, të dërguara me 
prioritet normal nga pjesëmarrësit, me përjashtim të Bankës së 
Shqipërisë. 

NENI 28
RIkLASIFIkIMI I URDhëRpAgESAVE Në RADhë

1. Me përjashtim të instruksioneve për shlyerje neto, kthimin e ILF 
dhe pagesat e inicuara nga Banka e Shqipërisë, çdo pjesëmarrës 
mund të bëjë riklasifikimin e urdhërpagesave të veta nga statusi 
urgjent në statusin normal dhe anasjelltas, duke ndryshuar 
renditjen e pagesave në radhë. 

2. Çdo pjesëmarrës mund të ndryshojë renditjen e urdhërpagesave 
të veta, të cilat janë ende të pashlyera në radhë, brenda të njëjtës 
përparësi. 

3. Riklasifikimi ose rirenditja e urdhërpagesave në radhë mund të 
kryhet, gjithashtu, nga Banka e Shqipërisë, kur pjesëmarrësi ka 
kërkuar riklasifikim ose rirenditje.

NENI 29
FShIRJA E NJë pAgESE Në RADhë

1. gjatë ditës së punës Banka e Shqipërisë mund të fshijë 
urdhërpagesat në radhë për sa kohë që pagesa nuk është 
shlyer:

a) me kërkesë të specifikuar të pjesëmarrësit; 
b) kur Banka e Shqipërisë çmon se pjesëmarrësi për shkak 

të problemeve teknike, nuk mund ta administrojë radhën 
përkatëse.

2. gjatë mbylljes së ditës, nëse ka urdhërpagesa të pashlyera në 
radhën e një pjesëmarrësi, ato fshihen automatikisht nga sistemi 
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AIpS dhe pjesëmarrësi informohet me mesazh SWIFT për fshirjen 
e tyre.

NENI 30
ZgJIDhJA E SITUATëS Së ‘gRIDLock’-UT

1. Banka e Shqipërisë ndërhyn me qëllim zgjidhjen e situatës 
gridlock nëpërmjet mekanizmit të ‘gridlock’-ut.

2. Sistemi AIpS aplikon mekanizmin e gridlock-t për të zgjedhur 
pagesat, shlyerja e të cilave është e mundur mbi bazën e klerimit 
dy apo shumëpalësh. kjo ndërhyrje realizohet vetëm në kushtet 
e ruajtjes së radhitjes FIFo të urdhërpagesave.

3. Sistemi AIpS aktivizon në mënyrë automatike mekanizmin e 
gridlock-ut, në intervale të paracaktuara kohore. 

4. Banka e Shqipërisë mund të aktivizojë manualisht mekanizmin e 
gridlock, në rastet kur e gjykon të nevojshme.

NENI 31
pAgESAT E REFUZUARA gJATë DITëS

Refuzohen automatikisht nga sistemi AIpS:
a) urdhërpagesat për llogari të klientëve të pjesëmarrësve, të cilat 

hyjnë në këtë sistem pas cut-off paraprak; dhe 
b) urdhërpagesat ndërmjet pjesëmarrësve, të cilat hyjnë në sistem 

pas cut-off përfundimtar.

NENI 32
ShLYERJET NETo

 
1. Instruksionet për shlyerjet neto që ekzekutohen në sistemin AIpS 

rrjedhin nga rezultati i:
a) kleringut të çeqeve; 
b) kleringut të ALNNSS;
c) kleringut të sistemit AEch;
d) ankandit të bonove të thesarit të qeverisë.
2. Shlyerja e instruksioneve neto realizohet vetëm në rast se të 

gjithë pjesëmarrësit me pozicione neto debitore, kanë fonde të 
mjaftueshme në llogaritë e tyre të shlyerjes. Instruksioni i shlyerjes 
neto ekzekutohet njëherësh.

3. pjesëmarrësit marrin masa për sigurimin e fondeve të mjaftueshme 
në llogaritë e tyre përkatëse të shlyerjes, për shlyerjen e 
menjëhershme të detyrimeve të tyre neto.

4. Çdo pjesëmarrës cakton një përfaqësues, si person kontakti 
për Bankën e Shqipërisë, për rastet kur shlyerja neto bëhet e 
pamundur për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve në 
llogarinë e shlyerjes së pjesëmarrësit. 

5. Lista me personat e kontaktit të pjesëmarrësve dhe me 
informacionet përkatëse hartohet sipas formatit në shtojcën 
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c, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. 
pas njoftimit të pjesëmarrësve nga Banka e Shqipërisë për 
pamundësinë kryerjes së shlyerjes neto sipas pikës 2 të këtij neni, 
pjesëmarrësit ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të bërë të 
mundur përfundimin e shlyerjes. 

�. Cut-off përfundimtar në sistemin AIpS shtyhet manualisht nga 
Banka e Shqipërisë, deri në finalizimin kërkesave për shlyerje 
neto.

NENI 33
TRANSAkSIoNET E BANkëS Së ShqIpëRISë SI pJESëMARRëSE E 

DREJTpëRDREJTë

Banka e Shqipërisë kryen transaksionet e mëposhtme:
a) pagesat që lidhen me pasqyrimin e emetimit dhe maturimit të 

bonove të thesarit në sistemin AIpS;
b) tërheqjet dhe depozitimet në cash për veprimet e iniciuara nga 

degët e Bankës së Shqipërisë si dhe pagesat e tyre që rrjedhin 
nga veprimtaria operacionale;

c) pagesat e interesave dhe të gjobave të aplikueshme sipas 
dispozitave nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë;

d) pagesat për/nga MF dhe klientë të tjerë me status të veçantë si 
ASD, FMN, IBRD etj.; 

e) transaksionet e politikës monetare;
f) pagesat e Bankës së Shqipërisë si pjesëmarrëse në sistemin AIpS, 

të cilat burojnë nga veprimtaria e saj operative.

NENI 34
kREDIA BRENDA DITëS DhE kREDIA NJëDIToRE (oVerNight )

1. Banka e Shqipërisë ofron kredi brenda ditës për pjesëmarrësit, 
në përputhje me aktet nënligjore përkatëse në fuqi, me qëllim 
krijimin e mundësive për pjesëmarrësit për përmbushjen e 
detyrimit të tyre për mbajtjen e likuiditetit në sistemin AIpS.

2. Në rastet e aplikimit të kredisë brenda ditës pjesëmarrësit duhet 
të sigurojnë fonde të mjaftueshme nga cut-off-i paraprak deri 
në cut-off përfundimtar, për të lejuar mbulimin e tepricave të 
mundshme debitore.

3. Në qoftë se banka pjesëmarrëse, nuk e shlyen kredinë 
brenda ditës sipas pikës 2 të këtij neni, atëherë Banka e 
Shqipërisë i akordon asaj kredi njëditore (overnight) me kushte 
sanksionuese, në përputhje me aktet nënligjore përkatëse në 
fuqi.

 4. Banka e Shqipërisë, ruan të drejtën e pezullimit të përkohshëm 
apo të përhershëm të lehtësisë së kredisë brenda ditës për 
pjesëmarrësit, në përputhje me aktet nënligjore në fuqi.
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NENI 35
pëRDoRIMI I REZERVëS Së DETYRUAR

1. Transaksionet që reduktojnë fondet në llogarinë e shlyerjes të 
pjesëmarrësit nën minimumin e miratuar për rezervën e detyruar, 
sipas akteve nënligjore në fuqi, nuk ekzekutohen dhe mbahen në 
radhë nga sistemi për kontroll të mëvonshëm, kundrejt krijimit të 
fondeve të mjaftueshme.

2. Banka e Shqipërisë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, 
shlyen në sistemin AIpS pagesat që lidhen me:

a) interesat mbi rezervën e detyruar;
b) gjobat për mosplotësimin e nivelit të rezervës së detyruar.

kREU VI
NgJARJET E pApARAShIkUARA DhE pRocEDURAT E 

EMERgJENcëS 

NENI 36
NgJARJET E pApARAShIkUARA

Ngjarjet e paparashikuara klasifikohen si më poshtë:
a) ndërprerja e komunikimit pranë pjesëmarrësit; 
b) ngjarje të paparashikuara në komunikimin SWIFT pranë Bankës 

së Shqipërisë;
c) ngjarje të paparashikuara në ndërfaqen AEch –AIpS;
d) ngjarje të paparashikuara të sistemit AIpS;
e) ngjarje të paparashikuara në rrjetin VpN;
f) ngjarje të paparashikuara në rrjetin elektrik, që shkaktojnë një 

ose disa nga ngjarjet e mësipërme.

NENI 37
NDëRpRERJA E koMUNIkIMIT pRANë pJESëMARRëSIT

1. Nëse një pjesëmarrës ndeshet me vështirësi teknike të cilat 
pengojnë:

a) procesimin e urdhërpagesave në sistemin AIpS; ose
b) monitorimin nëpërmjet webstation-it në sistemin AIpS; 
 ai njofton Bankën e Shqipërisë brenda 30 minutave nga momenti 

i konstatimit të këtyre vështirësive.
2. pjesëmarrësit njoftojnë menjëherë Bankën e Shqipërisë për çdo 

ndryshim në rrethanat apo në kushtet e operimit me vështirësi.
3. Banka e Shqipërisë, me marrjen e njoftimit nga pjesëmarrësi, 

identifikon problemin dhe udhëzon pjesëmarrësin për mundësi 
alternative. 
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NENI 38
NgJARJE Të pApARAShIkUARA Në koMUNIkIMIN SWIFT pRANë BANkëS 

Së ShqIpëRISë

1. Në raste të ndërprerjes së zgjatur të lidhjes me SWIFT, Banka 
e Shqipërisë njofton pjesëmarrësit me e-mail ose telefon mbi 
ndërprerjen, konsultohet me suportin e kompanisë SWIFT si dhe 
mban kontakte të vazhdueshme me pjesëmarrësit, nëpërmjet 
kontakteve të emergjencës. 

2. Në vijim të pikës 1, pjesëmarrësit qëndrojnë të lidhur në 
webstation-in e tyre AIpS, në mënyrë që të bëhet e mundur marrja 
e njoftimeve apo e instruksioneve të nevojshme nëpërmjet e-
mailit.

3. Në raste kur është e pamundur të rivendoset lidhja me SWIFT 
pjesëmarrësit, nën udhëzimet e Bankës së Shqipërisë, dërgojnë 
me shkresë zyrtare pagesat e ditës së punës, në mënyrë që të 
hidhen manualisht në sistemin AIpS, nga Banka e Shqipërisë.

NENI 39
NgJARJE E pApARAShIkUAR Në NDëRFAqEN AEch – AIpS

1. Në rastet kur instruksioni i shlyerjes neto nuk kalon nga sistemi 
AEch në sistemin AIpS, atëherë në sistemin AIpS importohet 
instruksioni i shlyerjes neto dhe në rast se nuk realizohet ky import, 
atëherë rezultatet e seancës së klerimit hidhen në sistemin AIpS 
në mënyrë manuale. 

2. Në rast se konfirmimi i shlyerjes në sistemin AIpS nuk kalon nga 
ky sistem në sistemin AEch qendror, atëherë në sistemin AEch 
qendror ekzekutohet në mënyrë manuale kthimi i përgjigjes.

NENI 40
NgJARJET E pApARAShIkUARA Të SISTEMIT AIpS

1. Në rastet e një defekti të zgjatur në sistemin AIpS, Banka 
e Shqipërisë njofton pjesëmarrësit nëpërmjet kontakteve të 
emergjencës me e-mail, telefon ose SWIFT.

2. Banka e Shqipërisë, kur e gjykon të arsyeshme bën zhvendosjen 
në serverin AIpS backup dhe njofton pjesëmarrësit e sistemit AIpS 
për kalimin në sistemin backup.

3. Në rastet kur Banka e Shqipërisë gjykon se sistemi AIpS nuk 
mund të rivihet në funksionim deri në fund të ditës së punës, ajo 
i dërgon kompanisë SWIFT një kërkesë emergjence, me anë të 
një thirrjeje telefonike të autentifikuar, për të ndryshuar statusin e 
grupit të mbyllur AIpS në “mbyllur”. kjo procedurë mund të zgjasë 
deri në 45 minuta nga koha e thirrjes telefonike. pas aplikimit 
të këtij ndryshimi, sistemi SWIFT në Bankën e Shqipërisë refuzon 
çdo instruksion të ardhshëm pagese të pjesëmarrësve me një 
njoftim mosekzekutimi (Abort) MT019. 
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4. kur Banka e Shqipërisë gjykon se sistemi AIpS mund të rivihet 
në funksionim, atëherë ajo i dërgon kompanisë SWIFT-it një 
kërkesë emergjence me thirrje telefonike të autentifikuar për të 
ndryshuar statusin e grupit të mbyllur AIpS, në “hapur”.

5. Në raste defektesh në sistemin primar dhe backup AIpS, nën 
udhëzimet e Bankës së Shqipërisë, pjesëmarrësit dërgojnë 
me shkresë zyrtare pagesat e ditës së punës, në mënyrë që të 
përpunohen nga Banka e Shqipërisë. 

NENI 41
NgJARJE Të pApARAShIkUARA Në RRJETIN VpN

1. Në rast defekti në linjat e internetit, vihen në funksionim linjat 
backup të bazuara në dial-up.

2. Në rast të mosfunksionimit edhe të linjës dial–up (pjesëmarrësit 
nuk kanë akses në sistem nëpërmjet rrjetit VpN), atëherë raportet 
e kërkuara nga pjesëmarrësit mund të shpërndahen me mjete 
alternative (të printuara ose elektronike).

NENI 42
REgJISTRIM I NgJARJEVE Të pApARAShIkUARA

Çdo pjesëmarrës regjistron menjëherë të gjitha ngjarjet e 
paparashikuara dhe problemet e vërejtura në sistem dhe i raporton ato 
pranë Bankës së Shqipërisë brenda 2 (dy) ditëve pune nga fundi i çdo 
muaji kalendarik sipas formatit të përcaktuar në shtojcën g bashkëlidhur 
dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

NENI 43
TESTIMI I pRocEDURAVE Të FALLBAck REcoVERY Në SISTEMIN AIpS 

BaCkuP

1. Banka e Shqipërisë kryen çdo 6 muaj testimin e procedurave 
të saj të Fallback Recovery për ngjarjet e paparashikuara në 
bashkëpunim dhe me pjesëmarrësit e tjerë të sistemit AIpS. 

2. Banka e Shqipërisë njofton pjesëmarrësit për kalimin e 
operacioneve të sistemit AIpS primar në sistemin AIpS backup, 
për zhvillimin e testimit të procedurave të Fallback Recovery si 
dhe për çdo veprim që ata duhet të ndërmarrin, jo më vonë se 
5 (pesë) ditë pune para datës së testimit.

3. pjesëmarrësit, kur është e nevojshme, kryejnë vetë testimin e 
procedurave të Fallback Recovery. pjesëmarrësi njofton Bankën 
e Shqipërisë për çdo provë që mund të ndikojë në aftësinë e 
pjesëmarrësit për të operuar në sistemin AIpS.

4. për të aksesuar sistemin, pjesëmarrësit aksesojnë në një sesion 
të ri në ‘webstation’, të adresuar në site-in backup të sistemit 
AIpS në Bankën e Shqipërisë.

5. Nëse paraqitet nevoja që një pjesëmarrës të kalojë në webstation 
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të sistemit AIpS backup të tij, ai duhet ta bëjë këtë pa patur 
ndikim tek pjesëmarrësit e tjerë apo tek Banka e Shqipërisë. 

6. Në çdo rast, pjesëmarrësi njofton Bankën e Shqipërisë për 
qëllimin e tij për të kaluar në sistemin AIpS backup dhe më pas 
për kryerjen e suksesshme të kalimit.

NENI 44
pEZULLIMI I SISTEMIT

1. Banka e Shqipërisë mund të pezullojë pjesërisht apo tërësisht 
funksionimin e sistemit AIpS, në rrethanat kur vazhdimi i 
funksionimit të tij do të kishte ndikim negativ mbi stabilitetin e 
sistemit, duke njoftuar menjëherë për këtë pjesëmarrësit.

2. gjatë periudhës së pezullimit të funksionimit të sistemit, 
operacionet zhvillohen sipas mënyrës së përcaktuar rast pas 
rasti nga Banka e Shqipërisë. 

3. Banka e Shqipërisë rivendos funksionimin e sistemit AIpS sa më 
shpejt që të jetë e mundur, duke njoftuar menjëherë të gjithë 
pjesëmarrësit.

kREU VII
NDRYShIMET Në SISTEMIN AIpS 

NENI 45
ADMINISTRIMI I NDRYShIMEVE DhE koNTRoLLI NDAJ TYRE

1. Ndryshimet në sistemin AIpS janë si më poshtë:
a) ndryshime funksionale dhe teknike të sistemit AIpS;
b) ndryshime në AIp FIN Y - copy dhe në standardet SWIFT;
c) ndryshime në VpN. 
2. Banka e Shqipërisë njofton dhe udhëzon pjesëmarrësit para 

zbatimit të ndryshimeve të planifikuara të sistemit AIpS, kur këto 
ndryshime ndikojnë te pjesëmarrësi.

3. Ndryshimet apo korrektimet e nevojshme në procedurat si dhe në 
dokumentacionin plotësues të sistemit AIpS në raste ndryshimi, u 
njoftohen pjesëmarrësve. 

4. Çdo ndryshim testohet në sistemin test para se të implementohet 
në sistemin primar AIpS.

5. Në rast ndryshimesh në operimin e sistemit AIpS, lajmërohen 
paraprakisht të gjithë pjesëmarrësit, duke u dhënë kohën e 
nevojshme për t’u përgatitur si dhe për krijimin e kushteve të 
nevojshme për testimin e lidhjes së sistemeve të tyre me sistemin 
AIpS.

6. Banka e Shqipërisë kryesisht ose me kërkesë të argumentuar 
të pjesëmarrësit, mund të bëjë ndryshime në sistemin AIpS, 
me qëllim sigurimin e funksionimit normal të tij. Në rastet kur 
ndryshimet e propozuara kanë ndikime tek pjesëmarrësit e 
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sistemit AIpS, Banka e Shqipërisë këshillohet paraprakisht me 
këta të fundit.

7. Banka e Shqipërisë pas shqyrtimit të kërkesës së argumentuar 
të pjesëmarrësit, e njofton atë për pranimin ose refuzimin e saj, 
duke e shoqëruar këtë njoftim me argumentimet përkatëse.

8. Në rast se ndryshimet e lartpërmendura iniciohen nga:
a) Banka e Shqipërisë, kostot e ndryshimeve përballohen nga kjo e 

fundit; 
b) një pjesëmarrës sipas dispozitave të kësaj rregulloreje, kostot 

e ndryshimeve mbulohen nga të gjithë pjesëmarrësit e sistemit 
AIpS, në mënyrë të barabartë.

9. Banka e Shqipërisë nuk është e detyruar të këshillohet me 
pjesëmarrësin në rastet kur nevoja për ndërhyrje në sistemin 
AIpS është urgjente dhe çdo vonesë mund të shkaktojë vështirësi 
për pjesëmarrësit e sistemit AIpS.

NENI 46
MoDIFIkIMET Në koMUNIkIMIN VpN Të pJESëMARRëSVE

Çdo ndryshim i propozuar që lidhet me mjedisin operativ të 
‘webstation’, duhet fillimisht të testohet dhe më pas të zbatohet në 
ambientin live. pjesëmarrësit plotësojnë formularin e ndryshimeve në 
rrjetin VpN sipas shtojcës E, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje, në çdo rast të ndryshimit të adresave të rrjetit internet ose 
të përdoruesve VpN. 

NENI 47
pERSoNAT E koNTAkTIT

1. Çdo pjesëmarrës dorëzon informacionin mbi personat e 
kontaktit sipas shtojcës c në Bankën e Shqipërisë, e cila 
mban dhe përditëson listën e të gjithë personave të kontaktit 
të pjesëmarrësve, në një dosje të veçantë. 

2. I njëjti person kontakti i një pjesëmarrësi mund të ushtrojë më 
shumë se një funksion brenda sistemit AIpS me kusht që rolet 
të mos bien në konflikt me njëri-tjetrin.

3. pjesëmarrësit në sistemin AIpS njoftojnë menjëherë Bankën 
e Shqipërisë për çdo ndryshim në listën e personave të 
kontaktit.

NENI 48
ASISTENcA pëR pëRDoRUESIT E SISTEMIT AIpS

1. Banka e Shqipërisë ngre dhe mban një qendër për asistencën e 
përdoruesve të sistemit AIpS, ku pjesëmarrësit mund të adresohen 
për problemet e lidhura me të gjatë gjithë ditës së punës të 
sistemit AIpS. 
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2. Banka e Shqipërisë iu dorëzon me e-mail pjesëmarrësve 
informacionin për personat e kontaktit. 

3. për çdo kërkesë për pajisje sigurie, pjesëmarrësi paraqet pranë 
Bankës së Shqipërisë formularin e paraqitur në shtojcën D, 
bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

4. Në rast pamundësie të krijimit dhe fshirjes së një përdoruesi, 
pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë paraqet një kërkesë me shkrim 
pranë Bankës së Shqipërisë, e cila e krijon/fshin këtë përdorues 
në/nga sistemi.

5. Në rast pamundësie të modifikimit dhe ndryshimit të fjalëkalimit 
të një përdoruesi, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë paraqet një 
kërkesë me e-mail pranë Bankës së Shqipërisë, e cila i kryen 
këto veprime.

6. Në rast të fshirjes së një përdoruesi, pjesëmarrësi duhet të sjellë 
çertifikatën e tij sigurisë për anulim pranë Bankës së Shqipërisë.

7. Banka e Shqipërisë, çdo vit rinovon çertifikatat dixhitale të 
përdoruesve të sistemit të pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë, të 
paraqitura prej tyre në Bankën e Shqipërisë në përfundim të 
afatit të skadencës. 

8. për çdo modifikim në profilin e pjesëmarrësit ose të kontakteve të 
tij për sistemin AIp Fin Y - copy, Emergjence, pjesëmarrësi sjell 
pranë Bankës së Shqipërisë formularin e paraqitur në shtojcën 
c, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

kREU VIII
DISpoZITA Të FUNDIT

NENI 49
NDRYShIME Të RREgULLoRES

1. Banka e Shqipërisë informon pjesëmarrësit në sistem për çdo 
ndryshim të dispozitave të kësaj rregulloreje. 

2. pjesëmarrësit mund të paraqesin drejtpërdrejt pranë Bankës së 
Shqipërisë, propozime për ndryshime të dispozitave të rregullores 
apo të vetë sistemit AIpS. 

3. propozimet sipas pikës 2 të këtij neni paraqiten me shkrim dhe 
përmbajnë një përshkrim të plotë të qëllimit dhe të përfitimeve të 
mundshme të ndryshimit që propozohet. 

4. Banka e Shqipërisë shqyrton këto propozime duke ruajtur të 
drejtën e vendimit përfundimtar lidhur me zbatimin ose jo të 
ndonjë ndryshimi të propozuar në dispozitat e rregullores apo të 
vetë sistemit AIpS. 

5. Banka e Shqipërisë njofton me shkrim propozuesin në rast se 
propozimet e tij për ndryshime refuzohen, duke paraqitur edhe 
arsyet e refuzimit.
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NENI 50
BEgATIMI pA ShkAk

1. Një bankë përfituese është subjekt i një pretendimi për begatim 
pa shkak nga një bankë urdhëruese:

a) nëse banka përfituese nuk krediton llogarinë e klientit brenda 
të njëjtës datëvalutë, kur instruksionet e urdhërpagesës janë të 
sakta;

b) nëse banka përfituese nuk është në gjendje të transferojë fondet 
në llogarinë e klientit për shkak të: 

i. instruksioneve të pasakta ose kontradiktore të llogarisë dhe/ose
ii. mbylljes së llogarisë për të cilën janë destinuar këto fonde. 
2. Banka përfituese kthen urdhërpagesat e parashikuara në pikën 

2 të këtij neni tek banka urdhëruese, brenda ditës pasardhëse të 
punës së datëvalutës së përcaktuar në instruksionin e pagesës.

3. kompensimi i urdhërpagesës bëhet nëpërmjet inicimit të një 
urdhërpagese nga përfituesi, subjekt i pretendimit për begatim 
pa shkak, e cila ka kah të kundërt me urdhërpagesën fillestare 
minus komisionin e bankës së begatuar pa shkak dhe tarifën e 
përcaktuar për përdorimin e sistemit, sipas përcaktimeve të nenit 
13 të kësaj rregulloreje. 

4. për çdo ditë vonesë në kthimin e fondeve sipas pikave 1 dhe 3 të 
këtij neni, banka përfituese, sanksionohet nga banka urdhëruese, 
e cila pretendon begatim pa shkak të bankës përfituese me 
normën repo 1 - javore + 2 pikë përqindje.

5. Mosshlyerja e detyrimeve nga banka përfituese, subjekt i 
pretendimit për begatim pa shkak, në shumën dhe afatet e 
përcaktuara në këtë nen përbën shkelje të kësaj rregulloreje.

  NENI 51
pëRgJEgJëSIA Në RASTIN E FoRcAVE MADhoRE

1. pjesëmarrësit në sistem nuk mbajnë përgjegjësi për dëmet që 
rrjedhin nga mospërmbushja e detyrimeve të përcaktuara në këtë 
rregullore, që vijnë si pasojë e gjendjes së jashtëzakonshme, të 
luftërave, të demonstratave, turbullirave të tjera civile, fatkeqësive 
natyrore dhe për çdo rrethanë tjetër jashtë kontrollit të tyre, si 
dhe si pasojë e çdo force tjetër madhore.

2. pjesëmarrësi që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e 
veta për shkaqet e përcaktuara në pikën 1, duhet: 

a) të njoftojë operatorin e sistemit tjetër me shkrim mbi shkakun 
dhe shkallën që ka penguar atë në përmbushjen e detyrimeve;

b) të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të rifilluar përmbushjen 
e detyrimeve sa më shpejt që të jetë e mundur dhe njëkohësisht, 
të përpiqet të minimizojë efektet negative të shkaqeve të 
përcaktuara në pikën 1.
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NENI 52
EFEkTET E LIkUIDIMIT Të NJë pJESëMARRëSI

1. procedurat e likuidimit të pjesëmarrësit dhe/ose të pjesëmarrësve 
të sistemit AIpS nuk kanë fuqi prapavepruese ndaj urdhërpagesave 
dhe kërkesave për shlyerje (netimit) të hyra në sistemin AIpS, 
përpara datës në të cilën është marrë vendimi për likuidimin dhe 
emërimin e likuidatorit të pjesëmarrësit dhe/ose pjesëmarrësve 
të sistemit AIpS.

2. pika 1 e këtij neni zbatohet edhe për urdhërpagesat dhe kërkesat 
për shlyerje (netimit) të hyra në sistemin AIpS, pas shpalljes së 
vendimit për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit e më tej, 
vetëm nëse, pas shlyerjes, agjenti shlyerës dhe/ose agjenti/
shtëpia e klerimit provon se nuk ka pasur dijeni për vendimin e 
likuidimit përpara se ky të bëhej i formës së prerë. 

3. Një instruksion pagese konsiderohet që ka hyrë në sistemin AIpS 
kur të ketë marrë statusin “Received” nga sistemi AIpS.

4. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përdorë si kolateral letrat me 
vlerë të pjesëmarrësit të vendosur në likuidim, me qëllim për të 
përmbushur detyrimet e tij ndaj pjesëmarrësve të tjerë të sistemit, 
vetëm në rast se këto letra me vlerë nuk janë përdorur si mjet për 
garantimin e ekzekutimit të detyrimeve të tjera. 

NENI 53
koNFIDENcIALITETI

1. pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë zbatojnë rregullat dhe normat e 
konfidencialitetit të informacionit mbi të gjitha instruksionet e 
pagesave të pranuara nga sistemi AIpS. 

2. pjesëmarrësit e sistemit AIpS mund të shkëmbejnë informacione 
me çdo pjesëmarrës tjetër, në lidhje me çdo aspekt të funksionimit 
apo administrimit të këtij sistemi.

3. Secili nga pjesëmarrësit instrukton personelin përkatës, i cili ka të 
drejta për përdorimin informacionit mbi instruksionet e pagesave 
të pranuara në sistemin AIpS për ruajtjen e konfidencialitetit 
mbi këtë informacion, në përputhje me rregullat dhe normat e 
konfidencialitetit dhe me dispozitat e kësaj rregulloreje.

4. pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë dhe Banka e Shqipërisë, ushtrojnë 
të njëjtin nivel përkujdesjeje, për mbrojtjen e konfidencialitetit të 
informacionit të konsideruar si konfidencial nga një palë tjetër, si 
ai që ushtrohet për mbrojtjen e informacionit të vet, të klasifikuar 
konfidencial.

5. Dispozitat e këtij neni zbatohen nga pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë 
dhe Banka e Shqipërisë, edhe pas mbylljes së llogarisë së 
shlyerjes së pjesëmarrësit.
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NENI 54
oRgANIZIMI I BRENDShëM

organizimi i brendshëm i punës brenda njësive të Bankës së 
Shqipërisë për realizmin e detyrave të mësipërme, përcaktohet me akt 
nënligjor të Bankës së Shqipërisë. 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN FULLANI
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ShToJcA A - oRARI opERUES I SISTEMIT AIpS.

ora Seanca Aktivitetet dhe transaksionet e mundshme

08.00 Fillimi i procedurave të ditës Fillimi i procedurave të hapjes së ditës së punës AIpS. Fillojnë 
procedurat për hapjen e ditës së punës dhe zgjasin deri në 08.30.

08.30 Fillimi i operimit pjesëmarrësit mund të dërgojnë dhe të marrin pagesa.

10.30 Shlyerja neto e ankandit 
të letrave me vlerë Banka e Shqipërisë hedh në sistem rezultatet e ankandit të letrave me vlerë.

11.00 Shlyerja e rezultatit të 
klerimit të kartave Visa

Banka e Shqipërisë hedh në sistem rezultatin e 
klerimit të kartave Visa nga ALNNSS.

11.15 Shlyerja neto e rezultatit të seancës 
së parë të kleringut të sistemit AEch

Sistemi AEch gjeneron instruksionin e shlyerjes neto të seancës së parë 
të kleringut, e cila dërgohet në AIpS nëpërmjet ndërfaqes AEch-AIpS.

13.30 Shlyerjet neto të kleringut të çeqeve Banka e Shqipërisë hedh në sistem rezultatet e kleringut të çeqeve.

14:45 Shlyerja neto e rezultatit te seancës 
së dytë klering-ut të sistemit AEch

Sistemi AEch gjeneron instruksionin e shlyerjes neto të seancës së dytë të 
kleringut, e cila dërgohet në AIpS nëpërmjet ndërfaqes AEch – AIpS.

15:00 Cut-off paraprak

Sistemi AIpS nuk pranon pagesa për klientët MT103. Lejohen 
vetëm pagesa të tipit bankë-me-bankë (MT2XX).

Sistemi AIpS lejon hedhjen e transaksioneve nga Banka e Shqipërisë

përgjithësisht, mund të bëhen ndërhyrje në radhët e pritjes së 
pagesave, duke përdorur metodat e zgjidhjes së gridlock-
ut si dhe duke kryer fshirjen e pagesave të mbetura.

pjesëmarrësit duhet të marrin masa për sigurimin e fondeve të 
mjaftueshme për kthimin e ILF së përdorur para cut-off përfundimtar.

16:00 Cut-off përfundimtar

Sistemi nuk pranon transaksionet e ardhura me mesazhe SWIFT.
Të gjitha transaksionet e vendosura në radhë të cilat kanë mbërritur 
me mesazhe SWIFT, fshihen (“cancelled”). Sistemi AIpS nis 
konfermat për transaksionet e fshira me mesazhe SWIFT. 

Sistemi AIpS nuk lejon hedhjen e transaksioneve nga Banka e Shqipërisë.

16:30 Mbyllja e sistemit kryhen procedurat e mbylljes së sistemit, gjenerohen raportet e 
fund-ditës, dërgohen gjendjet e llogarive me MT 950. 
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ShToJcA B - ANëTARëSIMI Në AIpS I NJë pJESëMARRëSI Të RI.

Fazat e anëtarësimit.

I. Anëtarësimi në AIpS cUg, AIp Fin Y – copy.
II. Testimi dhe trajnimi.
III. përgatitja e dokumentacionit.
IV. Implementimi dhe kalimi në live.

FAZA E pARë. Anëtarësimi në AIpS cUg, AIp Fin Y – copy.

1. plotësimi i Formsit të SWIFT në www.SWIFT.com “ SWIFT Service 
Form for FIN-Y copy ”. 

2. Aprovimi në www.SWIFT.com nga Aprovuesit e autorizuar pranë 
Bankës së Shqipërisë.

3. Shtimi i pjesëmarrësit në AIpS cUg nga S.W.I.F.T.

FAZA E DYTë. Testimi dhe trainimi.

1. Testimi i VpN
a. instalimi dhe konfigurimi i VpN në ambientet e bankës 

kandidate;
b. përgatitja e kërkesës për përdorues në VpN nga banka 

kandidate;
c. krijimi i përdoruesve të VpN nga Banka e Shqipërisë;
d. testimi i VpN nga banka kandidate dhe Banka e Shqipërisë.

2. Testimi i SWIFT
a. shkëmbimi i çelësave TEST SWIFT të bankës kandidate me 2 

destinacione TEST bankave pjesëmarrëse në AIpS dhe me 
Bankën e Shqipërisë;

b. instalimi/konfigurimi i pATch AIp Fin Y-copy në serverin SWIFT 
të bankës kandidate;

c. testimi i AIp Fin Y-copy nga banka kandidate, Banka e Shqipërisë 
dhe një bankë e tretë.

3. Trajnimi / Testimi në sistemin AIpS
a. nga banka pjesëmarrëse do të paraqitet kërkesa për përdorues 

në TEST;
b. nga Banka e Shqipërisë përgatiten kartat e sigurisë, të cilat iu 

dorëzohen pjesëmarrësve dhe krijohen gjithashtu, përdoruesit 
në ambientin TEST;

c. Banka e Shqipërisë do të trajnojë dy deri në tre punonjës të 
bankës kandidate për funksionalitetin e sistemit AIpS;

d. banka kandidate në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë do të 
ekzekutojë scriptin e testimit dhe do ta firmosin atë.
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FAZA E TRETë. përgatitja e dokumentacionit.

a. banka kandidate do të përgatisë “Rregullat dhe procedurat 
e brendshme të funksionimit të AIpS” në përputhje me këtë 
rregullore;

b. dokumentacioni i përfunduar do të dorëzohet pranë Bankës së 
Shqipërisë për aprovim;

c. Banka e Shqipërisë bën vërejtjet/modifikimet e saj nëse bien 
ndesh me këtë rregullore dhe të tjera të Bankës së Shqipërisë, 
dhe ia pasqyron bankës kandidate;

d. banka kandidate sjell në variantin përfundimtar për “Rregullat 
dhe procedurat e brendshme të funksionimit të AIpS” të 
përpunuara.

 FAZA E kATëRT. Implementimi dhe kalimi në live Environment.
 
a. përgatitja dhe dorëzimi i çertifikatës së pjesëmarrjes nga Banka 

e Shqipërisë për bankën kandidate;
b. nënshkrimi i kontratës tip të pjesëmarrjes ndërmjet Bankës e 

Shqipërisë dhe bankës pjesëmarrëse;
c. banka pjesëmarrëse duhet të ketë shkëmbyer çelësa S.W.I.F.T 

në live me të gjitha bankat pjesëmarrëse në AIpS, dhe me 
destinacionet e AIpS pranë Bankës së Shqipërisë;

d. pjesëmarrësi përgatit dhe dorëzon pranë Bankës së Shqipërisë 
“Formular për pjesëmarrje në AIpS” shtojca c;

e. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Bankës së Shqipërisë 
“kërkesën për pajisje sigurie dhe përdorues në ambientin live” 
shtojca E;

f. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Bankës së Shqipërisë 
“kërkesë për ndryshime në rrjetin VpN ” shtojca F;

g. pas miratimit të kërkesave nga Banka e Shqipërisë krijohet 
profili i pjesëmarrësit në AIpS, përgatiten kartat e sigurisë me 
çertifikatat e përdoruesve, krijohen përdoruesit në ambientin 
AIpS LIVE, krijohen përdoruesit në VpN, i dorëzohen pajisjet e 
sigurisë pjesëmarrësit;

h. Banka e Shqipërisë përcakton ditën e kalimit live të pjesëmarrësit 
dhe njofton me email të gjithë pjesëmarrësit e AIpS;

i. kalimi në live.
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ShToJcA c – FoRMULAR pëR pJESëMARRJE Në AIpS.

pjesëmarrësi: 

kodi BIc:  

Adresa:   

kërkesa specifike për sistemin

konfirmim gjendjeje:  MT950  po  Jo

konfirmim debitimi:     MT900  po  Jo

Shuma minimale për dërgimin e MT900:   

konfirmim kreditimi:  MT910  po  Jo

Shuma minimale për dërgimin e MT900:   

Njoftim për dërguesin:  MT012  po  Jo

kontaktet për zgjidhjen e problemeve:

person kontakti për çështje/probleme të operimit të sistemit: 
person kontakti për pagesat:
Emër, Mbiemër   
Detyra që mbulon  
Telefon
celular  
e-mail

person kontakti për IT
 

Emër, Mbiemër
Detyra që mbulon
Telefon
celular
e-mail

 

Datë_________________  Nënshkrimi__________________
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ShToJcA D – FoRMULAR pëR pAJISJE SIgURIE.

koNFIDENcIAL

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I TEkNoLogJISë Së INFoRMAcIoNIT 

këRkESë pëR pAJISJE SIgURIE

Tiranë, më 
      për Bankën e Shqipërisë
      Autorizuesi

(______________________)
BANkA_________________________________________________

si pjesëmarrëse në sistemin AIpS, ka nevojë për pajisje sigurie si më 
poshtë:

Nr Emri i pajisjes copë Çmimi për njësi1 Vlera
1 kartë sigurie
2 Lexues kartash sigurie

emrat e personave(emër,mbiemër) që do të përdorin kartat:

Shënime :____________________________________________________________

 
      për Bankën:
      Autorizuesi i kërkesës

(______________________)

pajisjet e sigurisë u dorëzuan, sipas procesverbalit përkatës në datë:______________________

� Vlefta e pajisjeve të sigurisë do t’u mbahet bankave të nivelit të dytë nga llogaria përkatëse 
pas dorëzimit të tyre.  
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ShToJcA E – FoRMULAR pëR NDRYShIME Në RRJETIN VpN.
 

koNFIDENcIAL

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I TEkNoLogJISë Së INFoRMAcIoNIT

këRkESë pëR NDRYShIME Në RRJETIN VpN

Tiranë, më 
      

Banka që paraqet kërkesën për ndryshime:

________________________________

për Bankën e Shqipërisë
Autorizuesi

(___________________)

Arsyeja dhe detaje për ndryshimet :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

      për Bankën:
      Autorizuesi i kërkesës

(______________________)
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ShToJcA F – VETëVLERëSIM I opERIMIT Në AIpS.

pjesëmarrësi:  __________________________

Vlerësimi për vitin __________________________

Vlerësimet vjetore paraqiten në janar
_______________________________________________________

Lutemi jepni përgjigje për pyetjet e mëposhtme:

A. Veprimtaria kriminale lidhur me sistemin AIpS
1. A është vërejtur veprimtari kriminale apo përpjekje për veprimtari 

të tillë në kuadrin e AIpS, në institucionin tuaj gjatë vitit?
2. Nëse po, a është kryer raportimi pranë Bankës së Shqipërisë në 

përputhje me rregullat dhe me procedurat e AIpS?
3. A u identifikua metoda e përdorur dhe a u krye korrigjimi i 

duhur?
4. A rezultoi kjo veprimtari në humbje financiare për institucionin 

apo për klientët tuaj?
5. Nëse po, a po punohet ende për kompensimin e këtyre 

humbjeve?

B. planifikimi i ngjarjeve të paparashikuara dhe i lehtësive 
përkatëse.

1. A ka institucioni juaj një plan të dokumentuar për ngjarjet e 
paparashikuara lidhur me operacionet në AIpS?

2. A i mbulon plani skenarët e mundshëm në mënyrë të 
kënaqshme?

3. A mban institucioni juaj lehtësi backup kompjuterike dhe/apo 
për ndërfaqen SWIFT që shfrytëzohet për ndërlidhjen me AIpS?

4. Nëse po, a janë këto lehtësi fizikisht të ndara nga vendndodhja 
kryesore e stacionit SWIFT?

5. A mendoni se rreziqet e mundshme për punën janë adresuar 
dhe janë analizuar në mënyrë të kënaqshme?

c. periudha e ndërprerjes së operimit dhe qëndrueshmëria e 
sistemit.

1. A keni hasur defekte apo probleme të përsëritura gjatë 
operacioneve të AIpS?

2. Nëse po, a janë raportuar tek Banka e Shqipërisë dhe a janë 
regjistruar në regjistrin e ngjarjeve të paparashikuara në përputhje 
me procedurat e AIpS?

3. A mendoni se sistemet tuaja të lidhura me AIpS kanë kapacitet 
dhe qëndrueshmëri të mjaftueshme për të mbuluar trafikun tuaj 
të pagesave në kohë dhe në mënyrë të sigurt?
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ShToJcA g 
RApoRTIMI I NgJARJEVE Të pApARAShIkUAR pëR 

MUAJIN__________VITI ________ Në SISTEMIN AIpS

Banka ___________________

Data e 
ngjarjes

ora e 
ngjarjes

Natyra e 
problemit

Veprimi i 
ndërmarrë

ora e rregullimit 
të problemit 

ShToJcA h – TIpET E MESAZhEVE SWIFT që pëRDoREN Në 
AIpS.

Nr Tipi i mesazhit përshkrimi

1 MT103 Transferta kredituese për një klient individual 

2 MT202 Transferta të përgjithshme midis dy institucioneve

3 MT096 Mesazh shlyerjeje që hyn në AIpS, pjesë e shërbimit AIp FIN-Y copy 

4 MT097 Mesazh njoftimi, për autorizim ose për refuzim të 
pagesës nga AIpS drejt shërbimit AIp Fin-Y-copy 

5 MT019 Mesazh njoftim refuzimi nga shërbimi AIp FIN-
Y-copy drejt bankave pjesëmarrëse

6 MT900 konfirmim debitimi nga AIpS për të njoftuar pjesëmarrësit 
mbi debitimet në llogaritë respektive

7 MT910 konfirmim kreditimi nga AIpS për të njoftuar pjesëmarrësit 
mbi kreditimet në llogaritë respektive

8 MT950 Nxjerrje e gjendjes së llogarisë në fund të ditës për të 
informuar pjesëmarrësit mbi veprimet ditore dhe tepricën

9 MT999 Format i lirë, i përdorur nga Banka e Shqipërisë për t’u dërguar 
pjesëmarrësve mesazhe me karakter informues të përgjithshëm
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ShToJcA I – koNTRATA TIp

kontrata e pjesëmarrjes në AIpS (Albanian Interbanking payment 
System)

NENI 1
pALëT

kjo marrëveshje lidhet midis Bankës së Shqipërisë, me adresë: Sheshi 
“Skënderbej”, Nr. 1, Tiranë, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje 
nga Zëvendësguvernatori i parë, z.__________________ dhe bankës 
______________ (referuar më poshtë si “pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë”) 
me adresë ____, përfaqësuar nga drejtori i saj z.__________. 

NENI 2
oBJEkTI

objekti i kësaj kontrate është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve 
të Bankës së Shqipërisë, të cilat lindin në kuadrin e ofrimit prej saj të 
shërbimeve të shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe 
në sistemin AIpS si operatore dhe administratore e vetme e këtij sistemi, 
si dhe e të drejtave dhe detyrimeve të bankës ........... si pjesëmarrëse 
e drejtpërdrejtë në këtë sistem.

NENI 3
BAZA LIgJoRE

kjo kontratë hartohet në përputhje me:
a) dispozitat e ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994” ”kodi civil i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 
b) ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar;
c) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”;
d) rregulloren nr. 53 datë 26.09.2007 “për funksionimin e sistemit 

të pagesave ndërbankare me vlere të madhe- AIpS” (Rregullat 
e Sistemit AIpS), të miratuar nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë; si dhe 

e) akteve të tjera normative të Bankës së Shqipërisë. 

NENI 4
pëRkUFIZIME DhE INTERpRETIME 

4.1. Termat e përdorur në kontratë janë në përputhje me termat e 
përcaktuara në Rregullat e Sistemit AIpS, të miratuar nga këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 
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4.2. Çdo kusht ose formulim i kontratës, që mund të sjellë paqartësi 
do të interpretohet në kontekstin e tërësisë së Rregullave të 
Sistemit AIpS dhe në këndvështrimin e qëllimit për të cilin është 
lidhur kjo kontratë nga palët. 

4.3. për të gjitha çështjet që nuk përcaktohen shprehimisht në këtë 
kontratë, aplikohen dispozitat ligjore në fuqi dhe Rregullat e 
Sistemit AIpS.

NENI 5
kohëZgJATJA

kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët dhe do të 
zgjasë për një periudhë kohe të pacaktuar.

NENI 6
ANgAZhIMI I pALëVE

pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë në sistemin AIpS dhe Banka e Shqipërisë, 
angazhohen për zbatimin e kushteve të kësaj kontrate në lidhje me ofrimin 
e shërbimeve në kuadrin e sistemit AIpS nga Banka e Shqipërisë, si dhe 
pjesëmarrjen e bankave tregtare në këtë sistem me qëllim shlyerjen 
e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe si dhe për respektimin 
e ndryshimeve të herëpashershme që mund t’i bëhen kontratës, me 
pëlqimin paraprak të palëve. 

NENI 7
pAkThYEShMëRIA (pAREVokUEShMëRIA) E INSTRUkSIoNEVE Të pAgESëS 

Në SISTEMIN AIpS

pas shlyerjes së një pagese sipas një instruksioni të vlefshëm 
pagese, debitimet dhe kreditimet në llogaritë përkatëse të shlyerjes 
janë përfundimtare (finale) dhe të pakthyeshme (parevokueshme), nga 
momenti në të cilin pranohen nga sistemi AIpS.

NENI 8
EFEkTI I LIkUIDIMIT Të pJESëMARRëSIT Në pAgESAT E ShLYERA

8.1. procedurat e likuidimit të pjesëmarrësit dhe/ose të pjesëmarrësve 
të sistemit AIpS nuk kanë fuqi prapavepruese ndaj urdhërpagesave 
dhe kërkesave për shlyerje (netimit) të hyra në sistemin AIpS, 
përpara datës në të cilën është marrë vendimi për likuidimin dhe 
emërimin e likuidatorit të pjesëmarrësit dhe/ose pjesëmarrësve 
të sistemit AIpS. 

8.2 pika 8.1 zbatohet edhe për urdhërpagesat dhe kërkesat për 
shlyerje (netimit) të hyra në sistemin AIpS, pas shpalljes së vendimit 
për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit e më tej, vetëm nëse, 
pas shlyerjes, agjenti shlyerës dhe/ose agjenti/shtëpia e klerimit 
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provon se nuk ka pasur dijeni për këtë vendim.
8.3. Një instruksion pagese konsiderohet që ka hyrë në sistemin AIpS 

kur të ketë marrë statusin “Received” nga sistemi AIpS. 
8.4. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përdorë si kolateral letrat me 

vlerë të pjesëmarrësit të vendosur në likuidim, me qëllim për të 
përmbushur detyrimet e tij ndaj pjesëmarrësve të tjerë të sistemit, 
vetëm në rast se këto letra me vlerë nuk janë përdorur si mjet për 
garantimin e ekzekutimit të detyrimeve të tjera.

NENI 9
Të DREJTAT DhE DETYRIMET E BANkëS Së ShqIpëRISë

Banka e Shqipërisë, në rolin e saj si pronare, organizuese, administruese, 
operatore, mbikëqyrëse, agjente shlyerje dhe pjesëmarrëse në shlyerje, 
ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në Rregullat e Sistemit 
AIpS.

NENI 10
Të DREJTA DhE DETYRIMET E pJESëMARRëSIT

pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë në sistemin AIpS, ka të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet e përcaktuara në Rregullat e Sistemit AIpS.

NENI 11
MëNYRA E NJoFTIMIT

11.1. Çdo njoftim, kërkesë ose çdo lloj komunikimi ndërmjet palëve 
bëhet me postë zyrtare të regjistruar, faks, e-mail dhe në rastet 
kur komunikimi me mjetet e lartpërmendura është i pamundur, 
me telefon në adresat, numrat telefonikë dhe personat e 
kontaktit përkatës të palëve. 

11.2. Secila palë është e detyruar të njoftojë palën tjetër për ndryshimet 
e mundshme të adresave, numrave telefonikë dhe të personave 
të kontaktit, brenda 5 (pesë) ditësh pune nga ndryshimi i tyre. 

11.3. Në rast se njoftimi ose kërkesa mbërrin tek i adresuari pas 
orës 16.30 të ditës së punës, përjashtimisht nga paragrafët e 
mësipërm, ai cilësohet i marrë në orën 08.30 të ditës pasardhëse 
të punës.

NENI 12
NDRYShIMET E koNTRATëS

12.1. kjo kontratë mund të ndryshojë vetëm me shkrim dhe me 
vullnetin, dhe pëlqimin e të dyja palëve.

12.2. Çdo ndryshim, shtesë ose shfuqizim i plotë ose i pjesshëm i kësaj 
kontrate nuk do të ketë fuqi nëse nuk është kryer me shkrim dhe 
nënshkruar nga përfaqësuesit e autorizuar të të dyja palëve.
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NENI 13
ZgJIDhJA E koNTRATëS

13.1. palët kanë të drejtë të zgjidhin kontratën në mënyrë të 
njëanshme, duke njoftuar me shkrim palën tjetër të paktën 15 
(pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës që ata dëshirojnë të zgjidhin 
kontratën, duke kërkuar plotësimin e detyrimeve financiare të 
cilat rrjedhin nga kjo kontratë.

13.2. kontrata mund të zgjidhet sipas pikës 1 të këtij neni pas miratimit 
nga Banka e Shqipërisë të kërkesës me shkrim së pjesëmarrësit 
të drejtpërdrejtë, për t’u tërhequr nga pjesëmarrja në sistemin 
AIpS të paraqitur në afatin e përcaktuar në pikën 13.1. kontrata 
konsiderohet e zgjidhur në datën e përcaktuar paraprakisht në 
kërkesë, datë në të cilën ai synon të tërhiqet nga pjesëmarrja 
në sistemin AIpS. 

13.3. pas marrjes së kërkesës në përputhje me pikën 13.2., Banka e 
Shqipërisë brenda 10 ditësh pune refuzon ose miraton kërkesën 
si dhe informon të gjithë pjesëmarrësit e sistemit AIpS mbi datën 
e tërheqjes së pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë. Në rast se Banka 
e Shqipërisë miraton kërkesën, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë nuk 
lejohet të iniciojë instruksione të reja pagese me datëvalutë pas 
datës së përcaktuar në vendimin për miratimin e tërheqjes së 
tij. 

13.4. Në datën e tërheqjes nga pjesëmarrja në sistemin AIpS, Banka 
e Shqipërisë mbyll llogarinë e shlyerjes së pjesëmarrësit të 
tërhequr, pas mbledhjes së tarifave apo kuotave të interesit 
të pagueshëm dhe pas shlyerjes së të gjitha detyrimeve të 
pjesëmarrësit të tërhequr, në lidhje me instruksionet e vlefshme 
të pagesave, tashmë të pranuara.

13.5. gjendja debitore e llogarisë së shlyerjes në momentin e mbylljes 
së saj cilësohet si detyrim i pagueshëm ndaj pjesëmarrësve në 
sistemin AIpS dhe/ose ndaj Bankës së Shqipërisë.

NENI 14
ZgJIDhJA E MoSMARRëVEShJEVE

14.1. palët respektojnë legjislacionin shqiptar në fuqi dhe përpiqen që 
mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë zbatimit të kontratës, 
t’i zgjidhin me mirëkuptim midis tyre. 

14.2. pala që gjykon se ekziston një mosmarrëveshje, njofton palën 
tjetër duke bërë një përshkrim të plotë të çështjeve që kërkojnë 
zgjidhje.

14.3. personat e autorizuar të palëve të përfshira në mosmarrëveshje 
duhet të bëjnë personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të 
tyre përpjekje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, mbi parimin e 
ruajtjes së vazhdimësisë së punës.

14.4. Nëse personat e autorizuar të palëve apo përfaqësuesit e tyre 
nuk janë në gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjen, brenda 14 
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(katërmbëdhjetë) ditësh nga marrja e njoftimit apo për një kohë 
më të gjatë të miratuar nga palët, njëra palë njofton palën 
tjetër se çështja nuk është zgjidhur. 

14.5. për të gjitha mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen me 
mirëkuptim, organi kompetent është gjykata e Rrethit gjyqësor, 
Tiranë.

NENI 15
hYRJA Në FUqI

15.1. kjo kontratë është përpiluar në 4 (katër) kopje origjinale në 
gjuhën shqipe dhe secila nga palët mban një kopje. 

15.2. kontrata pasi u lexua nga palët, u konsiderua e redaktuar sipas 
pëlqimit të tyre dhe u nënshkrua me vullnetin e tyre të lirë e të 
pavesuar.

15.3. kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.
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kontaktet fillestare

Detajet kontaktuese të palëve janë si më poshtë:

Banka e Shqipërisë
për vëmendjen e:  ………………………..
     Banka e Shqipërisë
     Sheshi “Skënderbej”, Nr. 1, Tiranë, Shqipëri
     Tel: 0� 2 
     Faks: 0� 2

pjesëmarrësi: 
për vëmendjen e:  ………………………..
     ………………………..
     ………………………..
     ………………………..
     Tel : ………………….
     Faks : ………………..

kjo kontratë firmoset nga: 

për Bankën e Shqipërisë

………………………………………. 
Emri dhe firma e personit të autorizuar

Në praninë e:

……………………………………..
Emri dhe firma e dëshmitarit

për pjesëmarrësin   

……………………………………….
Emri dhe firma e personit të autorizuar

Në praninë e:

……………………………………..
Emri dhe firma e dëshmitarit
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 54, datë 26.09.2007

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “MBI RREgULLAT E BRENDShëM Të 

FUNkSIoNIMIT Të SISTEMIT Të pAgESAVE NDëRBANkARE ME VLERë Të 
MADhE – AIpS”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 3, 14, 21, 43, shkronja “f” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Sistemeve 
të pagesave dhe Departamentit të Teknologjisë dhe Informacionit, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi rregullat e brendshëm të funksionimit të 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen njësitë organizative përkatëse të Bankës së Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Me miratimin e këtij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 111, datë 
24.12.2003 i këshillit Mbikëqyrës “për miratimin e rregullave të 
brendshëm të funksionimit të sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare 
– AIpS”. 

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

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 RREgULLAT E BRENDShëM Të FUNkSIoNIMIT Të 
SISTEMIT Të pAgESAVE NDëRBANkARE ME VLERë Të 

MADhE – AIpS”

kREU I
Të pëRgJIThShME

 
NENI 1

oBJEkTI, qëLLIMI DhE FUShA E ZBATIMIT 

1. objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe 
procedurave për administrimin, operimin, monitorimin dhe 
kontrollin e sistemit AIpS nga Banka e Shqipërisë si operator 
dhe administrator i sistemit AIpS në zbatim të rregullores ”Mbi 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe - AIpS”,. 

2. Subjekte të kësaj rregulloreje janë njësitë organizative të Bankës 
së Shqipërisë, të përcaktuara në këtë rregullore.

NENI 2
BAZA JURIDIkE 

kjo rregullore nxirret në bazë dhe në zbatim të:

1. neneve 3, 14 dhe 21 të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

2. ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”;

3. rregullores “Mbi funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe - AIpS”, miratuar me vendimin nr. 53. datë 
26.09.2007 nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë”;

4. akteve të tjera nëligjore të Bankës së Shqipërisë.

NENI 3
pëRkUFIZIME

Në zbatim të kësaj rregulloreje do të jenë termat e përdorur në 
rregulloren “për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me 
vlerë të madhe - AIpS” si dhe termat e mëposhtëm:

1) Bill - është një modul në sistemin AIpS që llogarit dhe faturon 
tarifat dhe komisionet e sistemit.

2) Book Entry - është sistemi i regjistrimit të letrave me vlerë.
3) cBR (cash Book Registry) - është sistemi i administrimit të 
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Arkave.
4) DE - është Departamenti i Emisionit, në Bankën e Shqipërisë.
5) DkF - është Departamenti i kontabilitetit dhe Financës, në 

Bankën e Shqipërisë.
6) DMJIEk - është Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, 

Integrimit Europian dhe komunikimit, në Bankën e Shqipërisë.
7) DoM - është Departamenti i operacioneve Monetare, në 

Bankën e Shqipërisë.
8) DSp - është Departamenti i Sistemeve të pagesave.
9) DTI - është Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, në 

Bankën e Shqipërisë.
10) Environment - është një skedar në sistemin AIpS, i cili përmban 

parametra konfigurues të sistemit.
11) Error Reporting - është një listë me pagesa jo të shlyera në 

sistemin AIpS.
12) File Importi - është file në formatin FIN me instruksione pagesash 

i gatshëm për t’u importuar.
13) gL - është Libri i Madh i Llogarive.
14) gridlock - është një situatë që ndodh me transfertat e fondeve 

ose të letrave me vlerë, në të cilën mosekzekutimi i një instruksioni 
pagese (për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve), bllokon 
ekzekutimin e një numri pagesash të tjera, të urdhëruara nga 
pjesëmarrës të tjerë të sistemit.

15) ILF (Intraday Loan Facility) - është kredia brenda ditës e akorduar 
nga Banka e Shqipërisë një pjesëmarrësi në bazë të akteve 
nënligjore në fuqi.

16) InFoRex - është Sistemi i Administrimit të Thesarit.
17) kujdestar i Sistemit - është DSp, i cili miraton listën e përdoruesve 

dhe profilet e tyre si dhe ndjek operimin e përgjithshëm të sistemit; 
inicion dhe pranon ndryshimet apo përmirësimet e mundshme 
në lidhje me sistemin.

18) Llogari pastrimi e një nënsistemi - është llogaria e çelur në pAcS, 
në të cilën pasqyrohen të gjitha transaksionet që vijnë në AIpS 
nga nënsistemet InFoRex, cBR, gL.

19) Llogari teknike - është llogaria në sistemin AEch në të cilën 
ruhen gjurmën e debitimeve dhe kreditimeve për vlerat e batch-
eve të pranuara gjantë një seance kleringu. Vlera e çdo llogarie 
teknike në fillim të çdo seance kleringu, është zero.

20) Mbajtës elektronikë - janë të gjitha mjetet elektronike që bëjnë 
të mundur ruajtjen/transmentimin e informacionit si USB, DVD, 
shirita magnetikë, harddisk etj..

21) profil i përdoruesit - është bashkësia e të drejtave dhe e 
kufizimeve që një përdorues funksional ka, lidhur me një sistem. 
Ato përcaktohen nga kujdestari i sistemit dhe janë subjekt i 
rishikimit periodik sipas Shtojcës A.

22) pseudoBIc - është një kod (MoFAALTR), i cili në mënyrë të qartë 
dhe unike identifikon Ministrinë e Financave në sistemin AEch.

23) Statement File është një listë me pagesa të shlyera në sistemin 
AIpS.
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24)  “Shoqëria IT” - është kompania Montran me të cilën Banka e 
Shqipërisë ka marrëdhënie kontraktuale për mirëmbajtjen dhe 
përditësimin e sistemit AIpS.

kREU II
FUNkSIoNET E DEpARTAMENTEVE DhE Të DEgëVE Në 

SISTEMIN AIpS

NENI 4
FUNkSIoNET E DSp

DSp në sistemin AIpS ushtron funksionet e mëposhtme:

a) është kujdestar i sistemit AIpS;
b) administron profilet e pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë të sistemit 

AIpS si dhe llogaritë e pjesëmarrësve të tjerë të këtij sistemi;
c) administron kalendarin dhe oraret e funksionimit të sistemit 

AIpS;
d) kryen procedurat për kufizimin e përkohshëm, pezullimin dhe 

përjashtimin e pjesëmarrësve në AIpS; 
e) përfaqëson Bankën e Shqipërisë si agjent shlyerës, duke 

ekzekutuar në sistem instruksionet për shlyerje neto si dhe 
urdhërpagesat e pjesëmarrësve të tërthortë;

f) përfaqëson Bankën e Shqipërisë si pjesëmarrëse e drejtpërdrejtë, 
duke pasqyruar transaksionet sipas nenit 33 të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe –AIpS”;

g) ndjek procesin manual ose automatik të kalimit të instruksioneve 
të pagesave nga sisteme të tjera në sistemin AIpS;

h) ekzekuton dhe monitoron faturimin në BILL si dhe ndjek debitimin 
automatik të llogarive të pjesëmarrësve;

i) merr pjesë në hartimin dhe rishikimin e kuadrit rregullativ të 
sistemit;

j) mbikëqyr sistemin në përputhje me nenin 8 të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe (AIpS)”;

k) përgatit dhe boton statistika mbi ecurinë e sistemit;
l) bashkëpunon me departamentet e tjera në lidhje me zbatimin e 

rregulloreve të sistemit;
m) mban kontaktet me pjesëmarrësit.

NENI 5
FUNkSIoNET E DTI

DTI në sistemin AIpS ushtron funksionet e mëposhtme:
a) mirëmban teknikisht sistemin AIpS primar, backup dhe test, dhe 

ndërfaqet e tij me sistemet të tjera;
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b) administron politikën e sigurisë në sistemin AIpS dhe ndërton 
mekanizma të sigurtë për:

i. mbrojtjen e aksesit ndaj tij, 
ii. autentifikimin e dërguesit të instruksionit të pagesës, 
iii. mbrojtjen e besueshmërisë dhe të konfidencialitetit të 

informacionit të marrë dhe të ruajtur nga sistemi AIpS;
c) shqyrton kërkesat nga përdoruesit për zhvillime të reja në sistemin 

AIpS dhe i implementon ato në sistem; 
d) është pikë kontakti me shoqërinë IT dhe ndjek kontratën me të;
e) administron përdoruesit sipas nenit 13 të kësaj rregulloreje.

NENI 6
FUNkSIoNE Të pëRBAShkëTA MES DSp DhE DTI

DSp dhe DTI në sistemin AIpS ushtrojnë funksione të përbashkëta si 
më poshtë:

a) ndjekin procedurat e anëtarësimit të një pjesëmarrësi të ri;
b) mbështesin pjesëmarrësit gjatë funksionimit të sistemit AIpS;
c) administrojnë AIpS cUg të shërbimit të sistemit AIpS dhe AIp Fin 

Y – copy;
d) administrojnë situatat e paparashikuara në sistemin AIpS;
e) informojnë Departamentin e Mbikëqyrjes për çdo rast të shkeljeve 

të detyrimeve të parashikuara në rregulloren “për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe - AIpS”.

NENI 7
FUNkSIoNET E DoM

DoM në sistemin AIpS ushtron funksionet e mëposhtme:
a) përdor informacionin e nevojshëm për kryerjen e funksioneve të 

tij mbi monitorimin e gjendjes së likuiditetit të tregut të parasë;
b) inicion dhe kryen veprimet e parashikuara në nenin 24 të kësaj 

rregulloreje, nga sistemi InFoRex për në sistemin AIpS;
c) përdor instrumentet e tregut të parasë sipas dispozitave nënligjore 

në fuqi;
d) përcakton rezervën e detyruar në lekë për secilën bankë 

pjesëmarrëse, remunerimin dhe penalitetet përkatëse në përputhje 
me dispozitat nënligjore në fuqi të Bankës së Shqipërisë.

NENI 8
FUNkSIoNET E DE

DE në sistemin AIpS ushtron funksionet e mëposhtme:
a) inicion dhe kryen veprimet nga sistemet InFoRex dhe cBR për 

në sistemin AIpS, siç është parashikuar në nenin 25 të kësaj 
rregulloreje; 

b) monitoron ekzekutimin e shlyerjes së transaksioneve të tërheqjeve 
cash në sistemin AIpS në ndërfaqen Inforex-AIpS;
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c) kryen rakordimin e përditshëm me DSp, të veprimeve të 
finalizuara në sistemin AIpS që janë iniciuar në Inforex në modulin 
e bankënotave ose cBR dhe që janë finalizuar në cBR.

NENI 9
FUNkSIoNET E DEgëVE Të BSh

1. Degët e Bankës së Shqipërisë në sistemin AIpS kanë funksionet 
e mëposhtme:

a) iniciojnë dhe kryejnë veprimet që lidhen me Degët e Bankës së 
Shqipërisë nga sistemet InFoRex dhe cBR për në sistemin AIpS; 

b) monitorojnë ekzekutimin e shlyerjes së transaksioneve të 
tërheqjeve cash në sistemin AIpS në ndërfaqen InFoRex-AIpS;

c) kryejnë çdo ditë rakordimin me DSp, të veprimeve të finalizuara 
në sistemin AIpS që janë iniciuar në InFoRex ose cBR dhe që 
janë finalizuar në cBR.

2. Funksionet e degëve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni 
ushtrohen nga këto degë me plotësimin e kushteve teknike 
për pjesëmarrjen e tyre online në nënsistemin pAcS, të sistemit 
AIpS. 

kREU III
ANëTARëSIMI DhE ÇERTIFIkIMI I NJë pJESëMARRëSI Të RI

NENI 10
pRocEDURAT E DEpARTAMENTEVE Në pRocESIN E ANëTARëSIMIT Të 

pJESëMARRëSIT 

1. procedurat e anëtarësimit të një pjesëmarrësi ndiqen nga 
DSp dhe DTI në përputhje me kapitullin IV të rregullores “Mbi 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe (AIpS)”.

2. për anëtarësimin e një pjesëmarrësi të drejtpërdrejtë në sistemin 
AIpS, DSp vepron si më poshtë:

a. miraton kërkesën e kandidatit për pjesëmarrës në qoftë se 
kandidati plotëson kushtet e përcaktuara në rregulloren “Mbi 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe – AIpS“;

b. informon kandidatin mbi të drejtat dhe detyrimet që lindin me 
anëtarësimin e tij si pjesëmarrës në sistemin AIpS duke i vënë në 
dispozicion:

i. rregulloren “Mbi funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe - AIpS”,

ii. kontratën tip të pjesëmarrjes,
iii. vendimin e këshillit Mbikëqyrës mbi “Miratimin e tarifave të 

përdorimit të sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare - 
AIpS”;
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c. i dorëzon kandidatit kalendarin e anëtarësimit sipas shtojcës B;
d. i dorëzon kandidatit çertifikatën e anëtarësimit pas aprovimit të 

bazës rregullative dhe scriptit të testimit;
e. krijon pjesëmarrësin e ri në sistemin AIpS pas çertifikimit të 

Bankës dhe nënshkrimit të kontratës tip të pjesëmarrjes;
f. njofton pjesëmarrësit e tjerë për anëtarësimin e pjesëmarrësit të 

ri 5 (pesë ditë) pune para datës në të cilën ky pjesëmarrës fillon 
veprimtarinë live në AIpS;

g. ruan dokumentacionin e anëtarësimit të pjesëmarrësit.
3. për anëtarësimin e një pjesëmarrësi në sistemin AIpS, DTI vepron 

si më poshtë:
a) udhëzon dhe ndjek procesin e anëtarësimit të kandidatit në 

shërbimin AIp Fin Y - copy dhe AIpS cUg;
b) informon kandidatin për infrastrukturën teknike që duhet të ketë 

në dispozicion si më poshtë vijon:
i. webstation,
ii. linjë Interneti,
iii. linjë telefonike,
iv. anëtarësim në sistemin AIp Fin Y – copy,
v. personel të kualifikuar teknik;
c) vë në dispozicion të kandidatëve dokumentacionin teknik të 

mëposhtëm:
i. dokumenti “AIpS participant Technical Requirements v1.0.doc”,
ii. dokumenti “AIpS participant User Manual v1.0.doc”,
iii. dokumenti “AIpS Security Management”;
d) pajis kandidatin për pjesëmarrës me software të VpN dhe i 

instalon ato në ambientet e tij;
e) pas përfundimit të procesit të anëtarësimit, furnizon me pajisjet e 

sigurisë pjesëmarrësin sipas formularit në shtojcën D të rregullores 
“Mbi funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë 
të madhe – AIpS”;

f) krijon përdoruesit në VpN sipas formularit në Shtojcën E të 
rregullores “Mbi funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe – AIpS”;

g) krijon dy oficerët e sigurisë për pjesëmarrësin në sistemin AIpS 
sipas kërkesës me shkrim të vetë pjesëmarrësit.

4. Në procesin e anëtarësimit të kandidatit në sistemin AIpS, DTI 
dhe DSp së bashku: 

a. përcaktojnë kalendarin e anëtarësimit të kandidatit për 
pjesëmarrës;

b. trajnojnë përdoruesit e ardhshëm për funksionet e sistemit 
AIpS;

c. kryejnë testime për të gjitha llojet e operacioneve në sistem, së 
bashku me kandidatin për pjesëmarrës;

d. këshillojnë kandidatin gjatë procesit të hartimit të bazës së tij 
rregullative për veprimtari në sistemin AIpS.;

e. vendosin nëse kandidati plotëson të gjitha kushtet për pjesëmarrje 
në sistemin AIpS.
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kREU IV
ADMINISTRIMI I SISTEMIT AIpS

NENI 11
ADMINISTRIMI I pJESëMARRëSIT Të DREJTpëRDREJTë

Administrimi i pjesëmarrësit, kryhet nga DSp, i cili:

1. hap dhe mban llogarinë e shlyerjes së pjesëmarrësit të 
drejtpërdrejtë në modulin AIpS / SETS.

2. Modifikon profilin e pjesëmarrësit dhe llogaritë e shlyerjes me 
kërkesë të bankës pjesëmarrëse.

3. kufizon përkohësisht ose pezullon aksesin e pjesëmarrësit sipas 
procedurave të përcaktuara në rregulloren “Mbi funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe (AIpS)”.

4. Mbyll llogarinë e shlyerjes në modulin AIpS/SETS në rastet dhe 
sipas kritereve të përcaktuara në rregulloren “Mbi funksionimin 
e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe - AIpS” 
dhe veç të tjerash, njofton me shkresë zyrtare:

a) Departamentin e Mbikëqyrjes, për ekzekutimin e mbylljes së 
llogarisë së shlyerjes së bankës pjesëmarrëse,

b) DTI, për fshirjen e përdoruesve të bankës pjesëmarrëse,
c) DoM, për mbylljen e llogarisë së shlyerjes së pjesëmarrësit, pranë 

Bankës së Shqipërisë.

NENI 12
ADMINISTRIMI I LLogARIVE Në pAcS

1. DSp hap llogaritë e pjesëmarrësve të tjerë në pAcS me kërkesë 
të tyre të paraqitur në DoM, DkF dhe DMJIEk, në përputhje me 
kushtet e punës së Bankës së Shqipërisë.

2. DSp, me kërkesë të DoM dhe DMJIEk modifikon llogaritë e 
pjesëmarrësve të tjerë në AIpS/pAcS. Ndryshimet e kryera 
në llogaritë e nënsistemit pAcS, i njoftohen departamenteve 
përkatëse.

3. DSp kryen mbylljen e llogarisë pjesëmarrësve të tjerë në 
nënsistemin pAcS, në përputhje me rregulloren “kushtet e 
veçanta të punës së Bankës së Shqipërisë”.

NENI 13
ADMINISTRIMI I pëRDoRUESVE

1. Administrimi i përdoruesve në Bankën e Shqipërisë, kryhet nga 
DTI, i cili:

a) krijon përdoruesit e rinj në sistemin AIpS test, me kërkesë të 
dërguar me e-mail të drejtuesit të DSp;

b) krijon përdoruesit e rinj të sistemit AIpS primar në Bankën e 
Shqipërisë, pas plotësimit të formularit në shtojcën A pjesë integrale 
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e kësaj rregulloreje nga departamenti që inicion kërkesën, 
nënshkrimit nga drejtuesi i departamentit dhe miratimit nga 
drejtuesit e DTI dhe DSp;

c) me miratimin e formularit sipas pikës (b):
i. krijon rregullin në Firewall për këtë përdorues, sipas procedurave 

përkatëse,
ii. lëshon çertifikatën dixhitale për këtë përdorues, 
iii. instalon lexuesin e kartave te sigurisë pranë webstationit të 

përdoruesit;
d) ndryshon profilin e një përdoruesi për një periudhë të caktuar me 

kërkesë të departamentit përkatës, pas nënshkrimit të formularit 
në shtojcën A, pjesë integrale e kësaj rregulloreje nga drejtuesi i 
DTI dhe DSp;

e) çaktivizon përdoruesin me ndryshimin e vendit të punës, me 
kërkesë të drejtuesit të departamentit përkatës dhe me miratimin 
e drejtuesit të DSp;

f) shton, modifikon, fshin një përdorues të pjesëmarrësit të 
drejtpërdrejtë vetëm me kërkesë me shkrim dhe/ose me e-
mail të pjesëmarrësit bazuar në nenin 48 të rregullores “ për 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe AIpS”;

g) ndryshon fjalëkalimin e përdoruesit të pjesëmarrësit të 
drejtpërdrejtë në, rast pamundësie të kryerjes së kësaj procedure 
nga pjesëmarrësi dhe me kërkesë me shkrim prej tij;

h) rinovon çdo vit çertifikatat dixhitale të përdoruesve të sistemit të 
pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë, të paraqitura prej tyre në Bankën 
e Shqipërisë në përfundim të afatit të skadencës.

NENI 14
ADMINISTRIMI I kALENDARIT

kalendari i sistemit AIpS administrohet nga DSp, i cili në bazë të 
njoftimit zyrtar të DMJIEk mbi kalendarin e festave zyrtare: 

a) plotëson kalendarin për vitin pasardhës para fillimit të vitit të ri 
ushtrimor; 

b) ndryshon kalendarin dhe njofton pjesëmarrësit jo më vonë se 5 
(pesë) ditë pune nga data e këtyre ndryshimeve.

NENI 15
TESTIMI DhE ApLIkIMI I NDRYShIMEVE 

1. Specialistët e DTI dhe DSp testojnë në ambientin test të sistemit 
AIpS variantet e reja të instaluara nga DTI.

2. Në rast se testimi rezulton i suksesshëm, me miratimin e drejtuesit 
të DTI, varianti i ri aplikohet në sistemin primar dhe backup 
AIpS.

3. Në rast se lind nevoja për ndryshime në sistem, pranë drejtuesit të 
DSp -së dhe DTI-së paraqitet një kërkesë me shkrim nga drejtuesi 
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i departamentit pranë Bankës së Shqipërisë ose pjesëmarrësi i 
drejtpërdrejtë, që kërkon ndryshimin.

4. Drejtuesit e DSp dhe DTI miratojnë kërkesën, në rast se çmojnë 
të arsyeshëm aplikimin e ndryshimit në sistem, në përputhje me 
nenin 45 të rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS”.

NENI 16
VEpRIME Të TJERA ADMINISTRUESE

1. DSp përveç sa parashikohet në dispozitat e kësaj rregulloreje 
kryen edhe veprimet e mëposhtme administruese:

a) përgatit analiza dhe prodhon statistika në lidhje me funksionimin 
e sistemit AIpS;

b) mban dhe përditëson listën e personave të kontaktit të çdo 
pjesëmarrësi; 

c) njofton pjesëmarrësit për listën e përditësuar të personave të 
kontaktit të Bankës së Shqipërisë.

2. DTI përveç sa parashikohet në dispozitat e kësaj rregulloreje 
kryen edhe veprimet e mëposhtme administruese:

a) mbështet dhe zhvillon infrastrukturën teknologjike të sistemit AIpS;
b) identifikon dhe zgjidh problemet që lidhen me funksionimin e 

përgjithshëm; 
c) kryen procedurat e çertifikimit dixhital të sigurisë në sistem, 

nëpërmjet gjenerimit të çertifikatave dixhitale të serverave dhe 
përdoruesve;

d) harton dhe zbaton procedurat e Fallback-Recovery.

kREU V
VEpRIMTARIA opERAcIoNALE Në AIpS

NENI 17
opERAcIoNET E hApJES Së DITëS

hapja e ditës së punës së sistemit AIpS kryhet si më poshtë: 
 
1. DTI starton sistemin AIpS çdo fillim dite pune.
2. DSp ndryshon statusin e sistemit AIpS në “hapur për aktivitet” në 

orarin e përcaktuar në shtojcën A të rregullores “Mbi funksionimin 
e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe - AIpS”,

3. DTI kontrollon funksionimin e ndërfaqeve të mëposhtme:
a) AEch – AIpS; 
b) SWIFT– AIpS;
c) AIpS – InFoRex;
d) AIpS – gL.
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NENI 18
opERAcIoNET E MBYLLJES Së DITëS 

Mbyllja e ditës së punës së sistemit AIpS kryhet si më poshtë vijon:

1. Në fund të ditës, DSp pasi rakordon me DoM, DE dhe me 
degët e Bankës së Shqipërisë, ndryshon statusin e AIpS në 
“Mbyllje e Ditës” përkatësisht sipas neneve 24 dhe 25, të kësaj 
rregulloreje.

2. Sistemi njofton nëpërmjet mesazheve SWIFT të gjithë pjesëmarrësit 
për mbylljen e ditës së punës në sistemin AIpS.

3. DTI realizon procedurat e mëposhtme të mbylljes së sistemit:
a) kryen backup të përditshëm, në disk, të databazës së sistemit 

primar AIpS;
b) kontrollon hapësirën në disk në sistemin AIpS;
c) kontrollon log filet të ditës së punës në sistemin AIpS.

NENI 19
MoNIToRIMI I SISTEMIT

Monitorimi i sistemit kryhet nga DSp dhe DTI si më poshtë:

1. DSp monitoron:
a) hapjen dhe mbylljen e ditës së punës;
b) shlyerjen e pagesave në sistem;
c) shlyerjen e rezultateve të kleringut (AEch, çeqe, ALNNSS) në 

sistemin AIpS në oraret e përcaktuara;
d) gjendjen e llogarive të pastrimit të nënsistemeve të veçanta;
e) llogaritë e pastrimit midis InFoRex –AIpS si dhe midis cBR-AIpS;
f) statusin e shërbimeve të sistemit AIpS.
2. DTI monitoron:
a) log filet gjatë dhe në fund të ditës së punës;
b) procedurën e mbylljes së ditës së punës;
c) statusin e shërbimeve gjatë hapjes/mbylljes së ditës së punës.
3. Në rast se DSp gjatë monitorimit të aktivitetit ditor konstaton 

anomali në funksionimin e sistemit, menjëherë raporton pranë 
DTI, me e-mail dhe me mjete të tjera komunikimi. 

4. DTI, pasi regjistron anomalinë e njoftuar sipas pikës 3 të këtij 
neni, nis veprimet për zgjidhjen e saj. Në rast se zgjidhja e 
anomalisë është jashtë mundësive teknike dhe kompetencave të 
këtij departamenti, atëherë ky departament njofton shoqërinë IT 
me qëllim zgjidhjen e saj.

NENI 20
RoLI I BANkëS Së ShqIpëRISë pëR ZgJIDhJEN E pRoBLEMEVE Të 

hASURA Në SISTEMIN AIpS

1. Në rast se gjatë një dite pune, përdoruesit identifikojnë probleme 
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në funksionimin e sistemit AIpS, ata njoftojnë menjëherë 
specialistët e DTI të ngarkuar për administrimin e sistemit AIpS, 
të cilët regjistrojnë të dhënat e mëposhtme:

a. dërguesin e informacionit; 
b. datën dhe orën;
c. përshkrimin e problemit;
d. llojin dhe përparësinë.
2. problemet kategorizohen në varësi të llojit dhe përshkallëzohen 

në varësi të rëndësisë së tyre. Në rast se zgjidhja e anomalisë 
është jashtë mundësive teknike dhe kompetencave të këtij 
departamenti, atëherë ky departament njofton shoqërinë IT me 
qëllim zgjidhjen e saj. 

3. DTI me kërkesë të bankës pjesëmarrëse kryen krijim, miratim, 
modifikim dhe fshirje të përdoruesve të pjesëmarrësve në AIpS.

4. përveç sa parashikohet në pikat e mësipërme të këtij neni:
a) DTI ndihmon pjesëmarrësit në zgjidhjen e problemeve me 

software-n e VpN;
b) DSp ndihmon pjesëmarrësit në zgjidhjen e problemeve që mund 

të lindin nga operacionet që kryhen në sistemin AIpS.
5. DSp me kërkesë të pjesëmarrësit, kryen hedhjen dhe miratimin e 

pagesave të tyre në sistemin AIpS, në mënyrë manuale.

NENI 21
NDRYShIMI I oRAREVE Të SISTEMIT

1. DSp ndryshon oraret në sistem në përputhje më nenin 24 të 
rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe – AIpS”, në rastet e mëposhtme:

a. në situata emergjence të sistemit AIpS;
b. për nevoja të Bankës së Shqipërisë ;
c. sipas kërkesës së pjesëmarrësit në rrethana kritike.
2. DSp lajmëron për oraret e reja pjesëmarrësit e sistemit AIpS, me 

e-mail, mesazh SWIFT ose me faks.

NENI 22
ARkIVIMI

DTI realizon arkivimin e të dhënave si më poshtë vijon:

1. Arkivimin e plotë në disk të databazës së sistemit AIpS primar, në 
çdo fund dite.

2. Arkivimin e informacionit në mbajtës elektronikë sipas pikës 1 
dhe lirimin e hapësirës në disk në fund të javës.

3. Arkivimin e sistemit operativ, databazës dhe aplikimit në sistemin 
primar AIpS, në mbajtës elektronikë në fund të çdo jave si dhe 
i sistemit backup të AIpS në mbajtës elektronikë në fund të çdo 
muaji.

4. Arkivimin e të dhënave të aksesueshme nga ndërfaqja e aplikimit 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

70 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

70 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

të sistemit AIpS në mbajtës elektronikë dhe fshirjen e tyre nga 
disku.

5. Arkivimin e log files dhe i fshin këto të dhëna nga disku.

NENI 23
VEpRIMET pëR TARIFIMIN E ShëRBIMEVE Të SISTEMIT AIpS

Banka e Shqipërisë faturon pjesëmarrësit për detyrimet e tyre në 
sistemin AIpS. Llogaritja e këtyre shumave bëhet nëpërmjet modulit BILL 
të këtij sistemi:

DSp:
a) cakton parametrat dhe tarifat e faturimit në këtë modul, në 

përputhje me vendimin e këshillit Mbikëqyrës mbi “Miratimin e 
tarifave të përdorimit të sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare 
- AIpS”;

b) kryen gjenerimin e transaksioneve të faturimit mujor, ditën e 
parë të muajit pasardhës; 

c) monitoron shlyerjen automatike të tyre në llogaritë e pjesëmarrësve 
në AIpS në ditën e parë të muajit pasardhës; 

d) dërgon zyrtarisht faturat mujore tek pjesëmarrësit.

NENI 24
VEpRIMET E DoM Në LIDhJE ME SISTEMIN AIpS

1. Në bazë të dispozitave nënligjore në fuqi të Bankës së Shqipërisë, 
DoM inicion nëpërmjet sistemit InFoRex veprimet e mëposhtme 
të lidhura me sistemin AIpS:

a. akordon sipas rastit depozita njëditore, kredi njëditore dhe/ose 
kredi lombard;

b. realizon operacione në bazë të marrëveshjeve të riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes;

c. blen/shet letra me vlerë të qeverisë;
d. këmbime valutore.
2. Veprimet e iniciuara nga DoM përfundohen nga DSp në InFoRex 

dhe transmetohen në AIpS nëpërmjet ndërfaqes InFoRex-AIpS. 
3. Sistemi AIpS proceson automatikisht instruksionet e marra nga 

InFoRex dhe në mungesë të fondeve të mjaftueshme, e vendos 
instruksionin e pagesës në radhën e pritjes. 

4. DSp monitoron në ndërfaqen InFoRex-AIpS transaksionet e 
ardhura nga InFoRex dhe ndjek shlyerjen e tyre në SETS. Në rast 
mungese të fondeve, DSp njofton pjesëmarrësin.

5. pas cut-off-it përfundimtar, DSp njofton DoM në rast se ka 
transaksione të iniciuara nga InFoRex, në radhën e pritjes. 
Sistemi AIpS nuk mund të realizojë mbylljen e ditës në raste të 
tilla.

6. Në fund të çdo dite, DSp dhe DoM kryejnë rakordimin e llogarisë 
kryesore të qeverisë dhe llogarisë së “Sportelit për bonot e 
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thesarit në Bankën e Shqipërisë”, Tiranë në AIpS/pAcS.
7. DoM mbyll veprimet në lekë si dhe konfirmon me e-mail 

mbylljen e ditës, brenda cut off-it përfundimtar sipas shtojcës A të 
rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe – AIpS”.

8. Çdo veprim i nisur nga DoM pas cut off-it përfundimtar, do të 
refuzohet nga sistemi AIpS.

 
NENI 25

VEpRIMET E DE DhE Të DEgëVE Të BANkëS Së ShqIpëRISë Në SISTEMIN 
AIpS

DE dhe degët e Bankës së Shqipërisë iniciojnë veprimet e 
mëposhtme: 

1. Në lidhje me pagesat në cash:
a) inicion në nënsistemin InFoRex pagesat cash; 
b) finalizon kërkesat për tërheqje nga bankat në InFoRex;
c) ndjek statusin e kërkesave për tërheqje në ndërfaqen InFoRex 

– AIpS; 
d) pas shlyerjes së transaksionit në sistemin AIpS, inicion në InFoRex 

dërgimin e transaksionit në cBR dhe finalizon veprimet përkatëse 
në nënsistemin cBR;

e) kryen transferimin e fondeve për pjesëmarrësin nëpërmjet sistemit 
AIpS; 

f) dërgon transaksionin në ndërfaqen me cBR-AIpS.
2. Sistemi AIpS verifikon automatikisht përputhshmërinë e 

transaksionit të gjeneruar nga cBR me transaksionin e fundit të 
gjeneruar nga InFoRex me tiketë të njëjtë. 

3. Në rastet e konstatimit të diferencave në shuma, sistemi AIpS 
gjeneron automatikisht një pagesë në kredi të llogarisë së 
shlyerjes së pjesëmarrësit, si veprim korrigjues i veprimit fillestar, 
saktësia e të cilit kontrollohet nga DSp.

4. për arkëtimet cash, diferencat pozitive (tepër) dhe negative 
(mangët):

a) inicion në nënsistemin cBR arkëtimet Cash, diferencat pozitive 
dhe diferencat negative që krijohen pas përpunimit të fondeve;

b) kryen finalizimin në cBR të transaksionit; 
c) dërgon transaksionin në ndërfaqen elektronike cBR-AIpS.

5. Në fund të ditës:
a) DSp gjeneron në sistemin AIpS një raport për llogarinë e pastrimit 

midis cBR-AIpS;
b) DSp ia dërgon këtë raport me e-mail DE dhe degëve të Bankës 

së Shqipërisë;
c) në rast se ky raport nuk rakordon me të dhënat e procesuara 

nga DE dhe degët atëherë, korrigjimi kryhet në transaksionin e 
iniciuar përkatësisht, nga departamentet e lartpërmendura;
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d) në rast se korrigjimi sipas pikës “c” të këtij neni nuk realizohet, 
atëherë drejtuesit e DE/degëve udhëzojnë me shkresë zyrtare 
dhe në pamundësi, me e-mail, DSp për pasqyrimin e saktë 
manualisht të transaksionit, në modulin AIpS/pAcS;

e) DSp pasqyron veprimet që lidhen me bonot e thesarit për degët 
e saj, të cilat konfirmohen me postën kontabël nga DkF pranë 
DSp, një ditë më pas;

f) DE dhe degët konfirmojnë me e-mail mbylljen e ditës brenda cut 
off-it paraprak sipas shtojcës A të rregullores “për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS”;

g) çdo veprim i nisur nga DE dhe degët pas cut off-it paraprak, do 
të refuzohet nga sistemi AIpS.

NENI 26
VEpRIMET pëR TRANSAkSIoNET E LETRAVE ME VLERë Të qEVERISë

1. DoM dhe DSp përgjigjen për pasqyrimin në kohë në AIpS, të 
transaksioneve që lidhen me letrat me vlerë të qeverisë, dhe 
shlyerjen e tyre në llogaritë përkatëse, përpara cut-off-it 
përfundimtar.

2. DoM dërgon në DSp një pasqyrë përmbledhëse me detyrimet 
neto për çdo pjesëmarrës në ankandin e letrave me vlerë të 
qeverisë dhe një pasqyrë të të drejtave neto për çdo bankë, në 
rastet e maturimit/emetimit të këtyre letrave me vlerë.

3. DSp:
a) regjistron në SETS rezultatet e emetimit dhe të maturimit të letrave 

me vlerë për pjesëmarrësit, si një kërkesë për shlyerje neto me 
kundërparti një llogari të posaçme në pAcS;

b) pasqyron në modulin pAcS rezultatet e emetimit dhe maturimit 
të letrave me vlerë për llogaritë e pjesëmarrësve të tjerë;

c) importon instruksionet e pagesave në sistemin AIpS për veprimet 
që rrjedhin nga ankandi i letrave me vlerë të qeverisë.

4. Veprimet e përcaktuara në pikën 3, shkronja “ c” të këtij neni 
ushtrohen nga DSp me plotësimin e kushteve teknike për krijimin 
e ndërfaqes Book Entry me sistemin AIpS.

NENI 27
ShLYERJA E REZULTATEVE NETo NgA kLERIMI

1. DSp monitoron:
a) transmetimin e instruksionit të shlyerjes nga sistemi AEch në 

sistemin AIpS;
b) ekzekutimin e shlyerjes në SETS; 
c) konfermën nga sistemi AIpS për në sistemin AEch që instruksioni 

neto u shlye, si dhe ndryshimin e statusit të pagesave në AEch.
2. DSp pasqyron përmbledhësen e pozicioneve neto nga klerimi i 

çeqeve në lekë në seancën e kleringut në modulin AIpS/SETS.
3. DSp pasqyron përmbledhësen e pozicioneve neto nga klerimi i 
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kartave VISA në lekë, në modulin AIpS/pAcS.
4. DSp pasqyron raportin përmbledhës të emetimit dhe maturimit 

të bonove të thesarit të qeverisë, në modulet AIpS/SETS, AIpS/
pAcS.

NENI 28
VEpRIME Të TJERA Të DSp

përveç sa parashikohet në dispozitat e kësaj rregulloreje, DSp kryen 
këto veprime:

a) pasqyron në SETS veprimet ndërbankare të iniciuara nga 
bankat jopjesëmarrëse në AIpS ose në rast të pamundësisë së 
komunikimit me SWIFT për një pjesëmarrës;

b) pasqyron në pAcS urdhërpagesat nga DkF dhe nga degët e 
Bankës së Shqipërisë.

NENI 29
VEpRIMET E BANkëS Së ShqIpëRISë pëR pAgESAT E ThESARIT Në LEkë 

1. Veprimet e Bankës së Shqipërisë për pagesat e thesarit në lekë, 
kryhen nga DTI dhe DSp, të cilat janë përgjegjëse përkatësisht 
për sa më poshtë vijon:

a) DTI është përgjegjës për:
i. procesin e aksesimit nga DSp, të filet për import të ardhur nga 

MF, 
ii. dërgimin e ‘statement file’ pas mbylljes së ditës së punës nga 

sistemi AIpS,
iii. dërgimin e ‘error reporting’ pas çdo procedure jo të suksesshme 

nga sistemi AIpS;
b) DSp është përgjegjës për:
i. importimin e file-it me pagesa të thesarit në sistemin AIpS,
ii. monitorimin e pagesave të listuara në AIpS për MF,
iii. ndjekjen e shlyerjes së këtyre pagesave në sistemin AIpS,
iv. kontaktimin me Drejtorinë e Thesarit pranë MF në rast të 

pamjaftueshmërisë së fondeve në llogari.
3. DTI dhe DSp mbajnë përgjegjësi për sa parashikohet në pikat 

1 dhe 2 të këtij neni, me plotësimin e kushteve teknike për 
pjesëmarrjen e MF online në nënsistemin pAcS, të sistemit 
AIpS. 

NENI 30
VEpRIMET pëR kREDINë BRENDA DITëS (ILF) DhE kREDINë NJëDIToRE 

(oVERNIghT)

1. DSp pasqyron veprimet për kredinë brenda ditës (ILF) që u 
akordohet bankave pjesëmarrëse në AIpS nga DoM, në 
përputhje dispozitat nënligjore në fuqi të Bankës së Shqipërisë.
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2. Çdo fund dite, DSp dhe DoM rakordojnë aktivitetin mbi veprimet 
për kreditë brenda ditës.

3. gjatë procedurës nga cut-off-i paraprak deri në cut-off-in 
përfundimtar, sistemi kthen automatikisht transaksionin ILF dhe, 
në rast të pamjaftueshmërisë së fondeve për ta shlyer, e vendos 
atë të parin në radhën e pritjes.

4. Në rast se banka nuk ka fonde të mjaftueshme për shlyerjen e 
kredisë brenda ditës, DoM akordon kredi njëditore (overnight), 
sipas akteve nënligjore në fuqi.

NENI 31
REZERVA E DETYRUAR, INTERESAT DhE gJoBAT 

1. DoM me shkresë zyrtare paraqet çdo muaj pranë DSp, gjendjen 
e rezervës së detyruar, normën e remunerimit dhe të gjobave për 
mosplotësimin e rezervës së detyruar.

2. DSp pas marrjes së të dhënave sipas pikës 1 të këtij neni:
a. hedh në sistem rezervat e detyruara; 
b. proceson në modulin BILL llogaritjen e detyrimit mujor për 

pjesëmarrësit; 
c. prodhon një raport përmbledhës me të dhënat për interesat dhe 

gjobat për çdo pjesëmarrës, i cili verifikohet nga DoM;
d. kontrollon saktësinë e llogaritjeve në sistemin AIpS sipas 

informacionit të paraqitur nga DoM mbi rezervën e detyruar, 
interesin e remunerimit dhe gjobat për mosplotësimin e rezervës 
së detyruar;

e. gjeneron automatikisht të dhënat për remunerimin dhe gjobat 
në llogarinë e çdo pjesëmarrësi.

3. Në rast se verifikohen pasaktësi në llogaritje, DSp njofton 
menjëherë me e-mail DoM dhe të dyja departamentet vazhdojnë 
punën deri në procesimin e saktë të të dhënave.

4. Në fund të çdo dite pune, gjenerohen dhe dërgohen tek 
pjesëmarrësit përkatës automatikisht raportet e detyrimeve të 
verifikuara sipas pikës 3 të këtij neni.

kREU VI
EMERgJENcAT Në SISTEMIN AIpS

 
NENI 32

 SITUATAT E EMERgJENcëS Në SISTEMIN AIpS DhE MASAT që 
NDëRMERREN

1. DTI dhe DSp administrojnë në bashkëpunim me njëri-tjetrin 
situatat e emergjencës në përputhje me procedurat e përcaktuara 
në rregulloren “për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS”.

2. përveç rasteve të parashikuara rregulloren “për funksionimin e 
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sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS”, 
situatë emergjence përbën edhe:

a. ndërprerja e funksionimit të sistemit; 
b. ndërprerja e lidhjes së internetit;
c. ndërprerja e shërbimit AIp FIN Y- copy;
d. ndërprerja e funksionimit të rrjetit të brendshëm; 
e. mosfunksionimi i ndërfaqeve midis aplikimeve: 
i. SWIFT-AIpS,
ii. AEch-AIpS,
iii. AIpS-gL,
iv. InFoRex-AIpS, 
v. cBR-AIpS.
3. Në rast se vërehet një nga situatat e emergjencës, DTI informon 

DSp dhe merr masa për zgjidhjen e saj. Në bashkëpunim me 
DSp, DTI shpall situatën e emergjencës.

4. Në rast se për shkak të situatës së emergjencës, rivënia në punë 
e sistemit AIpS primar është e pamundur, DTI realizon procedurat 
për kalimin në sistemin AIpS Backup.

5. Menjëherë pas konstatimit të një situate emergjence, DTI merr 
masat e nevojshme për zgjidhjen e saj. Në rast se brenda 
30 minutave situata nuk zgjidhet, njoftohen pjesëmarrësit e 
drejtpërdrejtë me mesazh SWIFT, faks apo e-mail kur ndërprerja 
ndikon tek ata.

6. DSp realizon administrimin e operacioneve që lidhen me 
zgjidhjen e gjendjes si dhe me vazhdimin e aktivitetit.

7. DTI në bashkëpunim me DSp instrukton pjesëmarrësit për hapat 
që duhet të ndjekin për vazhdimin e veprimeve operacionale.

8. Menjëherë pas zgjidhjes së situatës së emergjencës njoftohen 
pjesëmarrësit me mesazh SWIFT, faks apo e-mail për vazhdimin 
e operacioneve të ditës së punës.

9. Veprimet që ndërmerren për zgjidhjen e situatës së emergjencës 
janë në përputhje me kreun VI të rregullores ”për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe (AIpS)”.

NENI 33
FoRcA MADhoRE

1. Në shfaqjen e ngjarjeve që përbëjnë forca madhore sipas 
përcaktimeve të rregullores “për funksionimin e sistemit të 
pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS”, të cilat mund 
të ndalojnë funksionimin e sistemit AIpS, drejtuesit e DTI dhe të 
DSp, vendosin për ndalimin e menjëhershëm të funksionimit të 
sistemit AIpS, me qëllim mbrojtjen e pajisjeve, të të dhënave si 
dhe të komponentëve të tjerë mbështetës të tij.

2. Me përfundimin e ngjarjeve që përbënin forca madhore, që 
shkaktonin dhe emergjencën, DTI dhe DSp ndërmarrin hapat 
e nevojshëm për rifillimin e operimit të sistemit AIpS, duke 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

7� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 77

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

7� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 77

monitoruar dhe duke kontrolluar në mënyrë të hollësishme 
transaksionet e hyra në sistemin AIpS.

3. DTI dhe DSp ndërmarrin analiza mbi aktivitetin dhe mbi 
bashkëveprimin e njësive të bankës në gjendjen e emergjencës 
si dhe mbi sjelljen e tyre gjatë përpjekjeve për të mundësuar 
rioperimin e sistemit. kur shihet e nevojshme, propozohen 
masa për përmirësim në të ardhmen, të procedurave apo të 
konfigurimeve të sistemit AIpS dhe pajisjeve.

kApITULL VII
DISpoZITA Të FUNDIT

NENI 34
oRgANIZIMI I BRENDShëM

1. organizimi i brendshëm i punës brenda njësive organizative 
të Bankës së Shqipërisë të përcaktuara në këtë rregullore, për 
ushtrimin e funksioneve dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara 
nga dispozitat e kësaj rregulloreje, përcaktohet nëpërmjet 
manualeve përkatëse të punës për çdo njësi organizative 
përbërëse si dhe në në përshkrimet e vendeve të punës të çdo 
punonjësi përkatës. 

2. Manualet dhe përshkrimet e vendeve të punës, të parashikuara 
në pikën 1 të këtij neni hartohen në përputhje me manualet e 
përdorimit të sistemit AIpS dhe me dispozitat e rregulloreve të 
brendshme të departamenteve përkatëse, dhe miratohen nga 
Zëvendësguvernatori i parë i Bankës së Shqipërisë. 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN FULLANI
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koNFIDENcIAL

ShToJcA A

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I SISTEMEVE Të pAgESAVE

këRkESë pëR MIRATIM pRoFILI pëRDoRUESI Në AIpS

kujdestari: D E p A R T AM E N T I I S I S T EM E V E T ë p Ag E S A V E

Departamenti:

Sektori:

Drejtuesi (Firma)
(_______________)

      
Tiranë, më / / 2 0 0 7

punonjësit:______________me detyrë__________________t’i jepen 
të drejtat si më poshtë

Nënsistemi SETS

Nr Rolet
Të drejtat
Lexues Shkrues Miratues Ekzekutues

1 Administrim kalendari
2 Administrim pjesëmarrësish
3 Administrim i rezervës
4 Administrim i mesazheve Swift 999
5 Administrim i templateve
6 E-mail
7 Administrim raportesh/grafikë
8 Administrim i gridlock-ut
9 Administrim përdoruesish

10 hapje / Mbyllje e ditës së punës, 
Administrim i cuttoff

11 Monitorim i mesazheve swift 
Dërgim i MT028

12 Monitorim llogarish dhe transaksionesh
13 Administrim radhësh
14 Administrim transaksionesh (External)
16 System database
17 Log-u i sistemit
18 Administrim shërbimesh
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Nënsistemi pAcS

Nr Rolet
Të drejtat
Lexues Shkrues Miratues Ekzekutues

1 Monitorim llogarish
2 Monitorim kalendari
3 E-mail
4 Monitorim raportesh
5 Administrim i gridlock-ut
6 Administrim përdoruesish
7 hapje / Mbyllje e ditës së punës
8 Administrim i pagesave( pay&Account) 
9 Administrim i templateve
10 Administrim llogarish
11 Table query
12 System database
13 Log-u i sistemit
14 Administrim shërbimesh

Nënsistemi BILL

Nr Rolet
Të drejtat
Lexues Shkrues Miratues Ekzekutues

1 E-mail
2 Monitorim raportesh
3 Administrim raportesh (Billing create)

4 Administrim i faturimeve 
(Billing charge)

5 Administrim i rezervës ( Billing RI )
6 Administrim i tarifave
7 Administrim përdoruesish
8 Mbyllje e ditës së punës
9 Log-u i sistemit
10 Administrim shërbimesh
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ShëNIME Të VEÇANTA:

kujdestari
Drejtor      Drejtor  
Departamenti i Sistemeve të pagesave Departamenti i Teknologjisë 

së Informacionit

(_______________________) (_______________________)

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

punonjësi

Username Data Nënshkrimi (Firma)

krijoi

kontrolloi
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ShToJcA B – kALENDARI I ANëTARëSIMIT Në AIpS Të NJë 
pJESëMARRëSI Të RI.

Anëtarësimi në AIpS i një pjesëmarrësi të ri përgjegjësitë Data e 
Fillimit 

Data e 
përfundimit

Fazat e Anëtarësimit    
I. Anëtarësimi në AIpS cUg, AIp Fin Y - copy    
II. Testimi dhe trajnimi.    
III. përgatitja e dokumentacionit.    
IV. Implementimi dhe kalimi në LIVE.    
FAZA E pARë: Anëtarësimi në AIpS cUg, AIp Fin Y - copy    
1. plotësimi i Fomsit të Swift në www.swift.com “ 
Swift Service Form for AIp FIN Y - copy ” Banka kandidate   

2. Aprovimi në www.swift.com nga Aprovuesit e 
autorizuar pranë Bankës së Shqipërisë Banka kandidate   

3. Shtimi i pjesëmarrësit në AIpS cUg nga S.W.I.F.T SWIFT   
FAZA E DYTë: Testimi dhe trajnimi    
1. Testimi i VpN    
a. Instalimi dhe konfigurimi i VpN në ambientet e bankës kandidate DTI   
b. përgatitja e kërkesës për përdorues në VpN nga banka kandidate Banka kandidate   
c. krijimi i përdoruesve të VpN nga Banka e Shqipërisë DTI   
d. Testimi i VpN nga banka kandidate dhe Banka e Shqipërisë DTI, Banka kandidate   
2. Testimi i SWIFT    
a. Shkëmbimi i çelësave TEST SWIFT të bankës kandidate 
me 2 destinacione TEST bankave pjesëmarrëse 
në AIpS dhe me Bankën e Shqipërisë

Banka kandidate, DTI   

b. Instalimi/konfigurimi i pATch Fin Y copy në 
serverin SWIFT të Bankës kandidate Banka kandidate   

c. Testimi i AIp Fin Y - copy nga banka kandidate, 
Banka e Shqipërisë dhe një bankë e tretë Banka kandidate, DTI   

3. Trajnimi / Testimi në sistemin AIpS    
a. Nga banka pjesëmarrëse do të paraqitet 
kërkesa për përdorues në TEST. Banka kandidate   

b. Nga Banka e Shqipërisë përgatiten kartat e sigurisë, 
të cilat iu dorëzohen pjesëmarrësve dhe krijohen 
gjithashtu, përdoruesit në ambientin TEST.

DTI   

c. Banka e Shqipërisë do të trajnojë dy deri në tre punonjës 
të bankës kandidate për funksionalitetet e sistemit AIpS. DTI, DSp   

d. Banka kandidate në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, 
do të ekzekutojnë scriptin e testimit dhe do ta firmosin atë. Banka kandidate, DTI, DSp   

FAZA E TRETë: përgatitja e dokumentacionit    
a. Banka kandidate do të përgatisë “Rregullat dhe procedurat e 
brendshme të funksionimit të AIpS” në përputhje me këtë rregullore. Banka kandidate   

b. Dokumentacioni i përfunduar do të dorëzohet 
pranë Bankës së Shqipërisë për aprovim. Banka kandidate   

c. Banka e Shqipërisë bën vërejtjet/modifikimet e saj nëse 
bien ndesh me këtë rregullore dhe të tjera të Bankës së 
Shqipërisë dhe ia pasqyron bankës kandidate.

DTI, DSp   

d. Banka kandidate sjell në version të fundit “Rregullat dhe 
procedurat e brendshme të funksionimit të AIpS”, të përpunuara. Banka kandidate   

 FAZA E kATëRT: Implementimi dhe kalimi në LIVE Environment    
a. përgatitja dhe dorëzimi i çertifikatës së pjesëmarrjes 
nga Banka e Shqipërisë për bankën kandidate DSp   

b. Nënshkrimi i kontratës tip të pjesëmarrjes ndërmjet 
Bankës së Shqipërisë dhe bankës pjesëmarrëse. DSp, Banka kandidate   

c. Banka pjesëmarrëse duhet të ketë shkëmbyer çelësa 
S.W.I.F.T në LIVE me të gjitha bankat pjesëmarrëse në AIpS 
dhe me destinacionet e AIpS pranë Bankës së Shqipërisë.

Banka kandidate   
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d. pjesëmarrësi përgatit dhe dorëzon pranë BSh 
“Formular për pjesëmarrje në AIpS shtojca c” . Banka kandidate   

e. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Bankës 
së Shqipërisë “kërkesën për pajisje sigurie dhe 
përdorues në ambientin LIVE”,shtojca E.

Banka kandidate   

f. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Bankës së Shqipërisë 
“kërkesë për ndryshime në rrjetin VpN ”, shtojca F. Banka kandidate   

g. pas aprovimit të kërkesave nga Banka e Shqipërisë, krijohet profili 
i pjesëmarrësit në AIpS, përgatiten kartat e sigurisë me çertifikatat e 
përdoruesve, krijohen përdoruesit në ambientin AIpS LIVE, krijohen 
përdoruesit në VpN, i dorëzohen pajisjet e sigurisë pjesëmarrësit.

DTI, DSp   

h. Banka e Shqipërisë përcakton ditën e kalimit LIVE të pjesëmarrësit 
dhe njofton me e-mail të gjithë pjesëmarrësit e AIpS. DSp   

i. kalimi në Live. DSp, Banka kandidate   
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 55, datë 26.09 .2007

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “pëR FUNkSIoNIMIN E SISTEMIT Të 

kLERIMIT Të pAgESAVE ME VLERë Të VogëL - AEch”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 3, 14, 21, 43, shkronja “f” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar, 
të nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë” me propozim të Departamentit të Sistemeve të 
pagesave dhe Departamentit të Teknologjisë dhe Informacionit, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël (AEch)”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi. 

2. Ngarkohen Departamenti i Sistemeve të pagesave dhe Departamenti 
i Teknologjisë së Informacionit me zbatimin e këtij vendimi. 

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 51, datë 
29.06.2005 i këshillit Mbikëqyrës “për miratimin e rregullores 
“për procedurat e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
(AEch)”.

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

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

pëR FUNkSIoNIMIN E SISTEMIT Të kLERIMIT Të 
pAgESAVE ME VLERë Të VogëL – AEch

kREU I
Të pëRgJIThShME

NENI 1
oBJEkTI

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i 
procedurave të organizimit dhe funksionimit të sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël (AEch).

NENI 2
BAZA JURIDIkE 

kjo rregullore nxirret në zbatim dhe për zbatim të akteve të 
mëposhtme:

a) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”; i 
ndryshuar;

b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”;

c) akteve të tjera nënligjore të zbatueshme në Bankën e 
Shqipërisë.

NENI 3
FUShA E ZBATIMIT 

Subjektet e zbatimit të kësaj rregulloreje, janë pjesëmarrësit e sistemit 
AEch dhe Banka e Shqipërisë.

NENI 4
pëRkUFIZIME

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

1) AEch cUg (closed User group) - janë përdoruesit e SWIFT-it 
të grupuar me qëllim përdorimin e shërbimit boa.aech SWIFTNet 
FileAct. 

2) Akses - është e drejta e ose mundësia për një pjesëmarrës që 
të përdorë shërbimet e një sistemi të caktuar pagesash, për të 
shlyer pagesa për llogari të vet ose të klientëve të tij.
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3) ALL (Albanian Lekë) - është kodi i përcaktuar për monedhën 
shqiptare në “ISo 4217 on currency codes”.

4) Anëtarësimi në AEch - është procedura që kryen një bankë nën 
kujdesin e Bankës së Shqipërisë për t’u bërë pjesëmarrëse e 
sistemit AEch.

5) Bankë urdhëruese - quhet ajo bankë e cila dërgon batch-e në 
sistemin AEch qendror dhe që debitojnë llogarinë e saj.

6) Bankë përfituese - quhet ajo bankë e cila merr batch-e nga 
sistemi AEch qendror dhe që kreditojnë llogarinë e saj. 

7) Bankë debitore - quhet ajo bankë që gjatë procesit të debitimit 
direkt merr batch-e debitimesh direkte dhe në datëvalutën 
përkatëse i debitohet llogaria. 

8) Bankë kreditore - quhet ajo bankë që gjatë procesit të debitimit 
direkt dërgon batch-e debitimesh direkte dhe në datëvalutën 
përkatëse i kreditohet llogaria.

9) Bankë - është personi juridik me seli në territorin e Republikës 
së Shqipërisë, që ushtron veprimtari bankare dhe veprimtari të 
tjera, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

10) Batch - është një grup instruksione pagesash me vlerë të vogël 
dhe debitime direkt. sistemi AEch pranon, përpunon dhe dërgon 
instruksione pagesash në batch. 

11) Boa.aech SWIFNET FileAct - është një shërbim i ofruar nga 
SWIFT në funksion të sistemit AEch, në të cilin file-t shkëmbehen 
midis anëtarëve të AEch cUg në mënyrën Store and Forward.

12) Çertifikatë dixhitale - është një tërësi të dhënash elektronike të 
cilat shërbejnë për çertifikimin e identitetit të përdoruesve gjatë 
përdorimit të sistemit AEch dhe për çertifikimin e autentitetit të 
informacioneve të dërguara/marra.

13) cut–off - është afati i fundit kohor që një pjesëmarrës mund të 
dërgojë në AEch qendror një batch me instruksione debitimi 
direkt.

14) Databazë - është bashkësia e të dhënave të ruajtura në formë të 
strukturuar elektronike.

15) Datëvaluta e sistemit AEch - është data në të cilën ekzekutohet 
shlyerja e batch-eve të instruksioneve të pagesës të dërguara në 
sistemin AEch.

16) Debitimi direkt - është procesi i ekzekutimit të një pagese i cili 
urdhërohet nga kreditori me qëllim mbledhjen e fondeve që i 
përkasin atij, në bazë të një kontrate me debitorin, e që mund të 
përfundojë me një ekzekutim normal të pagesës, refuzim, rikthim 
apo kompensim të këtyre fondeve.

17) E-mail i sigurt i sistemit AEch - quhet posta elektronike e ofruar 
nga sistemi AEch.

18) Fallback – Recovery - është procedura e kthimit në një situate 
normale pasi ka patur një dështim të funksionimit të sistemit 
primar.

19) File - është njësia që transmetohet ndërmjet pjesëmarrësve 
dhe Bankës së Shqipërisë duke përdorur SWiFtNet Fileact. Një 
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file mund të përmbajë më shumë se një batch me instruksione 
pagesash.

20) File Importi - është file në formatin FIN ose XML me instruksione 
pagesash i gatshëm për t’u importuar në AEch pjesëmarrës.

21) Firewall - është një sistem hardware dhe software, i cili bllokon 
ose lejon trafikun në rrjetin e brendshëm dhe të jashtëm të 
Bankës së Shqipërisë.

22) Formati FIN - është një format ndërkombëtar mesazhesh 
financiare që shërben për transmetim të standardizuar të 
informacionit financiar.

23) Formati AEch XML - është një format i zhvilluar nga shoqëria 
IT që i përket gjuhës XML dhe që përcakton një korrespondencë 
një-me-një me fushat e formatit FIN.

24) Instruksion pagese - është një mesazh i strukturuar që përmban 
detaje të informacionit të një urdhëri pagese me vlerë të vogël, 
të një debitimi direkt ose të një refuzimi debitimi direkt.

25) Instruksioni i shlyerjes neto - është një instruksion shumëpalësh 
i dërguar nga sistemi AEch qendror në AIpS në fund të një 
seance kleringu, në të cilën listohen pozicionet neto debitore apo 
kreditore të çdo pjesëmarrësi në fund të seancës së kleringut, 
dhe që përdoret nga AIpS për kryerjen e shlyerjes.

26) klering - është procesi i transmetimit, rakordimit dhe/ose i 
konfirmimit të instruksioneve të pagesave përpara shlyerjes, që 
përfshin netimin e instruksioneve dhe përcaktimin e pozicioneve 
përfundimtare për shlyerje.

27) kodi i identifikimit të bankës (kodi BIc) - është një kod unik, 
i përcaktuar nga SWIFT dhe shërben për të identifikuar 
pjesëmarrësit në sistemin AIpS dhe në sistemin AEch.

28) komiteti kombëtar të pagesave (kkp) - është struktura e përbërë 
nga drejtuesit e bankave, Drejtori i Departamentit të Sistemeve 
të pagesave dhe e cila kryesohet nga Zëvendësguvernatori i parë 
i Bankës së Shqipërisë.

29) kontrata Tip - është kontrata e pjesëmarrjes në AEch 
bashkëlidhur si shtojca I e kësaj rregulloreje, e cila lidhet mes 
Bankës së Shqipërisë dhe kandidatit pjesëmarrës, për ofrimin e 
shërbimeve të klerimit të pagesave me vlerë të vogël AEch ku 
përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e të dyja palëve kontraktuese, 
të cilat rrjedhin nga pozicionet e tyre në sistem në përputhje me 
dispozitat e kësaj rregulloreje.

30) Llogari teknike - është llogaria në të cilën ruhen gjurmët e 
debitimeve dhe kreditimeve për vlerat e batch-eve të pranuara 
gjatë një seance kleringu.

31) Log file - është historiku i ditës së punës në sistemin AEch, 
që përmban një përshkrim të plotë dhe të detajuar të të gjitha 
ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë ditës së punës së sistemit.

32) Mbajtës elektronikë - janë të gjitha mjetet elektronike që bëjnë të 
mundur ruajtjen/transmetimin e informacionit si USB, cD, DVD, 
shirita magnetikë, harddisk etj.

33) MF - është Ministria e Financave në Republikën e Shqipërisë.
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34) Ndërfaqet - janë produkte software, të cilat realizojnë 
bashkëveprimin midis sistemit AEch dhe sistemeve të tjera në 
Bankën e Shqipërisë.

35) Nënshkrim dixhital - është enkriptimi i informacionit elektronik të 
transmetuar sipas një sistemi enkriptues, të bazuar në çertifikatat 
dixhitale.

36) Netimi - është kthimi në një detyrim/pretendim të vetëm neto, 
që rezulton nga urdhërpagesat që një/disa pjesëmarrës nisin/
marrin nga një/disa pjesëmarrës të tjerë dhe me qëllim që të 
ngrihet një pretendim i vetëm neto apo të lindë një detyrim i 
vetëm neto.

37) Ngjarje të paparashikuara - janë ngjarjet, të cilat shkaktojnë 
probleme në shkëmbimin normal dhe në kohën e duhur të file-
ve, në procesin e klerimit dhe në shlyerjen e pozicioneve neto 
nëpërmjet AIpS-it.

38) oficer Sigurie - është punonjësi që krijon dhe administron 
përdoruesit në sistemin AEch.

39) pajisje sigurie - janë hardware dhe software të konfiguruar për 
të implementuar procesin e krijimit, verifikimit të çertifikatave 
dixhitale.

40) periudha e pranimit të file-eve - është periudha kohore e seancës 
së kleringut, gjatë të cilës batch-et e urdhërpagesave me vlerë të 
vogël mund të aprovohen për t’u dërguar në klering.

41) pjesëmarrës në sistem - është një bankë ose institucion tjetër, i 
cili kryen veprime financiare në AEch dhe përbëhet nga:

a) pjesëmarrës të drejtpërdrejtë - është çdo bankë e licecuar nga 
Banka e Shqipërisë, e cila ka llogari teknike në AEch dhe llogari 
shlyerjeje në AIpS/SETS;

b) pjesëmarrës i tërthortë - është institucioni, i cili ka një llogari 
teknike në sistemin AEch, por nuk ka llogari shlyerjeje në 
AIpS. ky pjesëmarrës shlyen në AIpS nëpërmjet llogarisë së një 
pjesëmarrësi tjetër, i cili vepron si agjent i tij.

42) profil i pjesëmarrësit - është bashkësia e të dhënave të 
pjesëmarrësit të cilat regjistrohen në sistem dhe e identifikojnë 
atë në mënyrë unike sipas shtojcës D bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje.

43) pseudoBIc - është një kod fals (MoFAALTR), i cili në mënyrë të 
qartë dhe unike identifikon Ministrinë e Financave në sistemin 
AEch.

44) Refuzim i debitimit direkt - është një pretendim i urdhëruar nga 
Debitori para se të ndodhë shlyerja, ku i kërkon bankës debitore 
që të mos paguajë shumën e debitimit direkt.

45) Rezerva e detyruar - është një instrument i politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë që synon rregullimin e ofertës së parasë, 
likuiditetit në sistemin bankar si dhe ruajtjen e sigurisë së sistemit. 
Rezerva e detyruar mbahet në llogarinë rrjedhëse të bankave 
tregtare në sistemin AIpS, pranë Bankës së Shqipërisë.

46) Rreziku operacional - është rreziku i mosfunksionimit të 
elementeve hardware dhe software, i pajisjeve të komunikimit 
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dhe i gabimeve humane që mund të shkaktojnë rrethana kritike 
në sistem..

47) Seancë kleringu - është periudha kohore brenda të cilës sistemi 
AEch kleron batch-et e urdhër pagesave me bazë neto, duke 
debituar apo kredituar për vlerat e batch-eve llogaritë teknike 
përkatëse të pjesëmarrësve.

48) SETS (Settlement and Electronic Transfer System) - është nënsistemi 
i shlyerjes, i cili proceson të gjitha pagesat me rëndësi sistemike 
dhe realizon shlyerjen bruto në kohë reale kundrejt llogarive të 
pjesëmarrësve. Të gjitha llogaritë në lekë të pjesëmarrësve të 
drejtpërdrejtë të sistemit AIpS mbahen në SETS.

49) Server - është një kompiuter i cili siguron shërbime për kompiuterat 
e tjerë ose për software-in që ekzekutohet në të.

50) Server SWIFT - është serveri ku instalohen, konfigurohen 
programet aplikative të SWIFT-it, që bëjnë të mundur komunikimin 
me rrjetin SWIFT.

51) Shërbim - është një pjesë e programit aplikativ të sistemit AEch 
që kryen një funksion të caktuar.

52) Shlyerje - është një tërësi transfertash parash midis llogarive të 
shlyerjeve, të iniciuara nga AEch qendror dhe të dërguara në 
AIpS me instruksionin e shlyerjes neto.

53) Sistem backup - quhet tërësia e hardware dhe software që 
shërben në situata emergjente, të jashtëzakonshme kur sistemi 
primar ka dalë jashtë funksionimit.

54) Sistem primar - është tërësia e hardware dhe software që shërben 
për veprimtarinë e zakonshme ditore të sistemit AEch.

55) Sistem Test - është tërësia e hardware dhe software që shërben 
për efekt testimi të sistemit AEch.

56) Sistemi AEch (Albanian Electronic clearing house) - është një 
sistem elektronik kleringu që mundëson: 

a) shkëmbimin e file-ve të instruksioneve të pagesave midis 
pjesëmarrësve; 

b) llogaritjen e pozicioneve shumëpalëshe neto;
c) dërgimin e një instruksioni shlyerjeje neto në sistemin AIpS.
57) Sistemi AEch qendror - është nënsistemi i AEch-së ku bëhet 

klerimi i pagesave. 
58) Sistemi AEch pjesëmarrës - është nënsistemi i AEch-së, i cili 

është vendosur tek pjesmarrësit dhe shërben për të përgatitur 
pagesat dhe për t’i dërguar në AEch qendror si dhe për të 
marrë pagesat në ardhje.

59) Sistemi AIpS (Sistemi pagesave ndërbankare me vlerë të madhe) 
- është sistemi i shlyerjes bruto në kohë reale të urdhërpagesave 
në lekë me rëndësi sistemike brenda territorit të Republikës së 
Shqipërisë, në mënyrë të parevokueshme dhe të pakushtëzuar.

60) Store and Forward - është shërbim i SWIFT-it, me anën e të 
cilit file-t e dërguara ruhen në serverat e SWIFT dhe më pas 
dërgohen te marrësi nëpërmjet SWiFtNet Fileact.

61) STp (Straight through Processing) - është mënyra me anë të së 
cilës file-t e instruksioneve të pagesës, të krijuara në sistemet 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �9

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �9

e brendshme të pjesëmarrësit, kalohen në/nga sistemi AEch 
qendror pa ndërhyrje manuale në sistemin AEch pjesëmarrës.

62) Urdhërpagesë me vlerë të vogël - është një mesazh pagese 
në formën e transfertës së kreditit, i hedhur në sistemin AEch 
nga një bankë urdhëruese me anë të të cilit kërkohet transferim 
fondesh për shlyerjen e pagesës në favor të një përfituesi.

63) Validim - quhet bashkësia e fazave kontrolluese në një proces të 
caktuar të cilat përcaktojnë vlefshmërinë e tij.

64) VpN (Virtual Private Network) - është rrjet virtual privat që 
përdoret ekskluzivisht nga pjesëmarrësit në sistemin AEch, për 
të mundësuar hyrjen në sistemin AEch qendror, për qëllime 
monitorimi dhe për aprovimin e batch-eve.

65) Webstation i sistemit AEch qendror - është vendi i punës, 
nëpërmjet të cilit, bankat monitorojnë dhe administrojnë pagesat 
e tyre në sistemin AEch qendror; 

66) Webstation i sistemit të AEch pjesëmarrës - është vendi i punës 
nëpërmjet të cilit pjesëmarrësit në sistem hedhin informacion 
në sistemin AEch pjesëmarrës dhe marrin informacion nga ky 
sistem.

kREU II
RoLI DhE pëRgJEgJëSITë E BANkëS Së ShqIpëRISë Në 

SISTEMIN AEch

NENI 5
RoLI I BANkëS Së ShqIpëRISë

1. Banka e Shqipërisë është pronare e sistemit AEch.
2. Banka e Shqipërisë organizon, administron, operon dhe mbikëqyr 

sistemin AEch.
3. Banka e Shqipërisë është agjenti shlyerës në Republikën e 

Shqipërisë.
4. Banka e Shqipërisë është pjesëmarrëse në klerim, për kryerjen e 

pagesave që rrjedhin nga aktiviteti i saj operativ ose për pagesat 
e pjesëmarrësve të tërthortë.

NENI 6
oRgANIZIMI DhE RREgULLIMI I SISTEMIT AEch

Banka e Shqipërisë në funksionin e organizimit dhe rregullimit të 
sistemit AEch kryen detyrat e mëposhtme: 

a) harton aktet nënligjore të nevojshme për të siguruar 
mirëfunksionimin dhe sigurinë e sistemit të pagesave.”pranon 
pjesëmarrës të rinj në sistemin AEch ose ndryshon informacionin 
e mbajtur në sistemin AEch, që ka të bëjë me pjesëmarrësit në 
këtë sistem; 
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b) hap dhe mban llogaritë teknike;
c) nënshkruan kontratën Tip të pjesëmarrjes me pjesëmarrësit e 

sistemit AEch;
d) vendos për kufizimin e përkohshëm dhe pezullimin e aksesit të 

një pjesëmarrësi në sistem;
 f)  siguron zhvillimin e sistemit AEch në përputhje me standardet 

që vijojnë: 
i. parimet themelore për sistemet SIpS të komitetit mbi Sistemet 

e pagesave dhe të Shlyerjes pranë Bankës për Rregullimet 
Ndërkombëtare (BIS),

ii. parimet e BIS mbi netimin (Standardet “Lamfalussy”),
iii. standardet e organizatës së Standardeve Ndërkombëtare 

(ISo),
iv. standardet e Bankës qendrore Evropiane (EcB),
v. standardet SWIFT për:
I. shkëmbimin e mesazheve të pagesave dhe të informacioneve 

financiare;
II. përdorimin e shërbimit SWIFTNet FileAct.

NENI 7
ADMINISTRIMI DhE opERIMI I SISTEMIT AEch

Banka e Shqipërisë në funksionin e administrimit dhe operimit të 
sistemit AEch kryen detyrat e mëposhtme:

a) mban sistemin në gjendje pune duke u lejuar pjesëmarrësve 
akses në sistem, në përputhje me orët e punës së sistemit, si dhe 
me dispozitat e kësaj rregulloreje;

b) përcakton plane emergjence, të cilat sigurojnë përmbushjen 
në kohë të proceseve ditore të sistemit, në rrethana të 
paparashikuara;

c) administron sistemin, kryen procesin e kleringut në sistemin 
AEch dhe u mundëson pjesëmarrësve akses të barabartë, duke 
u bazuar në mekanizma të sigurtë për mbrojtjen e aksesit ndaj 
tij, për autentifikimin e dërguesit të instruksionit të pagesës, 
për mbrojtjen e besueshmërisë dhe të konfidencialitetit të 
informacionit;

d) përcakton procedurat ditore të hapje-mbylljes, arkivimit, backup-
it të sistemit;

e) përcakton orët operuese të sistemit, sipas shtojcës B, duke 
përfshirë numrin dhe afatin kohor të seancave të kleringut dhe 
periudhat brenda seancave, dhe në rast ndryshimesh njofton 
menjëherë pjesëmarrësit;

f) përcakton përfshirjen e pjesëmarrësve në sistem dhe kryen 
procedurat e anëtarësimit dhe çertifikimit të një pjesëmarrësi të ri 
në sistem sipas shtojcës A, pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje;

g) administron sigurinë e sistemit në përputhje me “politikën e 
Sigurisë së Informacionit të Bankës së Shqipërisë”;

h) administron shërbimin SWIFTNet FileAct;
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i) monitoron sistemin AEch dhe konkretisht:
i. gjendjen funksionale të sistemit,
ii. ekzekutimin e seancave të kleringut,
iii. ndërfaqet e AEch me AIpS,
iv. gjendjen e dërgim/marrjes së file-ve me SWIFTNet FileAct,
v. gjendjen e lidhjes internet,
vi. statusin e çdo llogarie teknike dhe pozicionet neto në çdo 

kohë,
vii. batch-et e pagesave të pranuara, të refuzuara, në pritje për t’u 

miratuar, të kleruara dhe të shlyera për çdo llogari teknike, si 
hyrëse ose dalëse;

j) pezullon funksionimin e sistemit AEch sipas procedurave të 
parashikuara në nenin 42 të kësaj rregulloreje.

NENI 8
MBIkëqYRJA E SISTEMIT AEch

Banka e Shqipërisë në funksionin e mbikëqyrjes së sistemit AEch 
kryen detyrat e mëposhtme:

a) mbikëqyr sistemin e pagesave në Shqipëri në bazë të 
kompetencave që i njeh ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar;

b) vlerëson dhe analizon aplikimin dhe përputhshmërinë e sistemit 
me parimet Themelore për sistemet SIpS të komitetit mbi Sistemet 
e pagesave dhe të Shlyerjes pranë Bankës për Rregullimet 
Ndërkombëtare (BIS), si dhe standardet evropiane në këtë 
fushë;

c) vlerëson dhe analizon kushtet aktuale të sistemit dhe aplikimin e 
kuadrit ligjor e rregullativ;

d) vlerëson dhe analizon kushtet aktuale të sistemit dhe rreziqet e 
lidhura me sistemin, dhe jep rekomandime për përmirësimin e 
eficiencës, besueshmërisë, sigurisë dhe stabilitetit të sistemit;

e) harton rregulloret dhe metodat për reduktimin e rrezikut sistemik 
në përputhje me parimet dhe rekomandimet për sistemet me 
rëndësi sistemike;

f) kryen kërkime në fushën e sistemeve të pagesave dhe shlyerjes, 
me qëllim zhvillimin e sistemit;

g) ndërhyn për zhvillimin e sistemit AEch, nëpërmjet:
i. bashkëpunimit me pjesëmarrësit dhe autoritete të tjera në këtë 

fushë,
ii. koordinimit të aktiviteteve të pjesëmarrësve të sistemit,
iii. koordinimit të iniciativave të komitetit kombëtar të pagesave,
iv. ndryshimeve të nevojshme të sistemit, në përputhje me objektivat 

e sigurisë dhe eficiencës;
h) merr pjesë në administrimin e situatave të emergjencës, ku 

analizon shkaqet, karakteristikat teknike apo operative, si dhe 
efektet në sistemin e pagesave dhe atë financiar.
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kREU III
FUNkSIoNET E SISTEMIT AEch

NENI 9
koMpoNENTëT E SISTEMIT AEch

Sistemi AEch përbëhet nga:
a) sistemi AEch pjesëmarrës;
b) sistemi i komunikimit, i cili përfshin:
i. shërbimin SWiFtNet Fileact për shkëmbim të file-ve të 

urdhërpagesave, dhe 
ii. rrjetin VpN (Virtual Private Network), për akses online në AEch 

qendror nga webstation-i i pjesëmarrësit; 
c) sistemi AEch qendror;
d) webstation-i i sistemit AEch qendror dhe i AEch pjesëmarrës.

NENI 10
INFoRMAcIoNI NgA SISTEMI AEch

Sistemi AEch siguron informacion në kohë reale në lidhje me: 
a) vlerën dhe vëllimin e batch-eve të pagesave të shlyera nga 

pjesëmarrësi (t);
b) batch-et e pagesave në pritje për t’u miratuar;
c) përmbajtjen e file-ve të pagesave dhe të batch-eve në përbërje 

të tyre;
d) pozicionet neto për shlyerje.

NENI 11
EkZEkUTIMI I pAgESAVE NëpëRMJET SISTEMIT AEch

1. Nëpërmjet sistemit AEch, ekzekutohet klerimi vetëm i batch-eve 
me instruksione pagesash:

a) në monedhën kombëtare Lekë (ALL);
b) midis pjesëmarrësve në sistem;
c) ku secila nga urdhërpagesat ka vlerë nën kufirin e sipërm të 

vendosur nga Banka e Shqipërisë, sipas shtojcës F, bashkëlidhur 
dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje;

d) të nënshkruar në mënyrë dixhitale dhe të formatuar në përputhje 
me formatin AEch XML ose FIN.

2. pjesëmarrësit dërgojnë instruksionet e pagesës në sistemin 
AEch qendror në formën e file-ve, ku secili përmban një ose 
disa batch-e instruksionesh pagesash.

3. Sistemi AEch proceson batch-e instruksionesh pagesash. Batch-
i procesohet si një i tërë. 

4. përbërja e një batch-i mund të jetë: 
a) urdhërpagesë me vlerë të vogël (transfertë krediti, e nisur nga 

një bankë urdhëruese); ose
b) debitim direkt (transfertë debiti, e nisur nga një bankë 
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kreditore);
c) refuzim debitimesh direkte.
5. Instruksionet e pagesës në një batch kanë të gjithë të njëjtën 

datëvalutë, të njëjtën bankë kreditore/përfituese dhe të njëjtin tip 
pagese.

6. pjesëmarrësi siguron fonde të mjaftueshme në llogarinë e tij të 
shlyerjes në sistemin AIpS, në mënyrë që instruksioni i shlyerjes 
neto të gjeneruar nga AEch qendror të shlyhet menjëherë, në 
fund të çdo seance kleringu.

7. Instruksionet e pagesave mund të përgatiten paraprakisht dhe 
të ruhen në sistemin AEch pjesëmarrës, dhe të dërgohen në 
sistemin AEch qendror ditën e datëvalutës.

8. kodet BIc për të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë në listën 
e pjesëmarrësve të sistemit AEch qendror dhe në skedarët e 
sistemit AEch pjesëmarrës. 

NENI 12
TRANSMETIMI I File-VE ME BatCh-E INSTRUkSIoNESh pAgESASh

1. pjesëmarrësit kryejnë transmetimin e file-ve që përmbajnë batch-
e instruksionesh të pagesave nga sistemi AEch i pjesëmarrësit në 
sistemin AEch qendror, nëpërmjet shërbimit SWIFTNet FileAct. 

2. Instruksionet e pagesave janë në formatin AEch XML ose FIN, 
sipas specifikimeve teknike të sistemit AEch. 

3. Sistemi AEch lejon procesimin me mënyrën STp të file-ve të 
gjeneruara nga sistemet e brendshme të pjesëmarrësve. 

4. pjesëmarrësi siguron saktësinë dhe autorizimin në formën e duhur 
të file-ve të instruksioneve në përputhje me rregulloret përkatëse 
në fushën e pagesave, para se të dërgohen në sistemin AEch 
qendror të Bankës së Shqipërisë.

NENI 13
pëRFUNDIMI DhE pAkThYEShMëRIA E pAgESëS

�. Batch-i i urdhërpagesave, i miratuar gjatë një seance nga një 
pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në sistemin AEch qendror, nuk 
mund të kthehet (revokohet).

2. Batch-i me instruksione debitimi direkt, i miratuar në sistemin 
AEch qendror dhe në pritje për t’u shlyer, mund të kthehet 
(revokohet) sipas nenit 30 të kësaj rregulloreje.

3. pjesëmarrësi debitor duhet të kthejë (revokojë) të gjitha batch-
et me debitime direkte, të dërguara nga një/disa pjesëmarrës 
kreditorë, në rastet kur pjesëmarrësi debitor nuk disponon fonde 
të mjaftueshme në llogarinë e tij të shlyerjes në sistemin AIpS 
sipas shtojcës F. 

4. pjesëmarrësi kreditor mund të kërkojë kthimin e instruksionit të 
debitimit direkt vetëm nëpërmjet refuzimit të së njëjtës pagese 
nga pjesëmarrësi debitor, minus tarifën përkatëse për përdorimin 
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e sistemit AEch sipas nenit 15 të kësaj rregulloreje.
5. pjesëmarrësi urdhërues mund të kërkojë kompensimin e një 

pagese të shlyer vetëm nëpërmjet inicimit të një pagese të re 
nga përfituesi subjekt i pretendimit për begatim pa shkak, me 
kah të kundërt me urdhërpagesën fillestare minus komisionin 
e bankës së begatuar pa shkak dhe tarifës për përdorimin e 
sistemit, sipas përcaktimeve të nenit 15 të kësaj rregulloreje. 
përfituesi nuk ka detyrim të kthejë menjëherë fondet e marra, 
subjekt i dispozitave të “Begatimit pa shkak”, por duhet t’i kthejë 
këto fonde në përputhje me nenin 49 të kësaj rregulloreje.

NENI 14
RAkoRDIMI, koNTRoLLI DhE RApoRTIMI

1. Sistemi AEch ruan log file, të cilat janë të aksesueshme deri në 
6 muaj. 

2. Të dhënat e sistemit qendror AEch janë të aksesueshme nga 
pjesëmarrësit për një periudhë prej 6 muajsh nga data e krijimit të 
këtyre të dhënave nga sistemi qendror AEch. Banka e Shqipërisë, 
me kërkesë të pjesëmarrësit harton brenda 5 (pesë) ditësh pune 
një raport informues për të dhënat e kërkuara nga pjesëmarrësit 
për periudhën më të hershme se afati i lartpërmendur, në vijim 
të kërkesës përkatëse. 

3. Sistemi AEch prodhon raporte përmbledhëse për rakordim, në 
fund të çdo seance kleringu dhe dite pune. 

4. Sistemi AEch ofron raporte operacionale gjatë gjithë ditës 
së punës, të cilat mund të përdoren për qëllime kontrolli nga 
Banka e Shqipërisë dhe pjesëmarrësit e tjerë. përmbajtja e 
raporteve dhe mënyra e përdorimit të tyre përshkruhen në 
manualin e përdoruesit të sistemit, ofruar nga prodhuesi i 
sistemit AEch.

5. Banka e Shqipërisë prodhon raporte nga databaza e sistemit 
AEch në çfarëdo kohe dhe për këtë qëllim, ajo ka akses në të 
gjitha të dhënat për pjesëmarrësit.

NENI 15
TARIFIMI DhE FATURIMI

1. Banka e Shqipërisë përcakton nëpërmjet modulit të faturimit të 
sistemit të AEch, tarifat për përdorimin e këtij sistemi, që lejojnë 
llogaritjen e kostove në bazë të:

a) llojit të instruksionit të pagesës;
b) numrit total të pagesave gjatë periudhës së faturimit;
c) zbritjeve në bazë të vëllimit të pagesave;
d) kohës së futjes në sistem të batch-eve;
e) mbifaturimeve për aktivitet të padëshirueshëm.
2. Banka e Shqipërisë, në bazë të vendimit për “Miratimin e tarifave 

të përdorimit të sistemit shqiptar të klerimit të pagesave me vlerë 
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të vogël - AEch” të këshillit Mbikëqyrës, faturon pjesëmarrësin 
për “Shërbime të tjera”, të përcaktuara nga dispozitat e kësaj 
rregulloreje.

3. Banka e Shqipërisë, në përputhje pikën 2 të këtij neni, kryen 
veprimet e mëposhtme:

a) në ditën e parë të muajit pasardhës:
i. llogarit tarifat e pagueshme për çdo pjesëmarrës në klering, 
ii. faturon pjesëmarrësit për detyrimet e tyre në sistemin AEch në 

bazë mujore,
iii. i dërgon pjesëmarrësit faturën nëpërmjet e-mail-it të sigurtë të 

AEch dhe me shkresë zyrtare;
b) në ditën e dytë të muajit pasardhës, debiton automatikisht 

llogarinë në AIpS të pjesëmarrësit për shumën e detyrimit 
mujor.

4. Çdo pjesëmarrës duhet të sigurojë fonde të mjaftueshme në 
llogarinë e shlyerjes në AIpS, me qëllim shlyerjen e detyrimeve 
ndaj Bankës së Shqipërisë për tarifat e sistemit AEch. 

5. Mosshlyerja e detyrimit për tarifat në sistemin AIpS konsiderohet 
shkelje e dispozitave të kësaj rregulloreje. 

6. Bankat pjesëmarrëse paguajnë kompaninë SWIFT për trafikun 
e file-ve të dërguar prej tyre në AEch qendror, ndërsa Banka e 
Shqipërisë paguan kompaninë SWIFT për filet e dërguara nga 
AEch qendror çdo pjesëmarrësi. 

7. Bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe 
SWIFT-it për shërbimin AEch SWIFT Net FileAct, Banka e 
Shqipërisë gëzon të drejtën që në të ardhmen, me rritjen e 
madhësisë (në kilokaraktere) të file-ve dhe/ose seancave të 
kleringut, të zbatojë marrëveshjen për “Faturimin e anasjelltë”, 
sipas të cilës, çdo bankë do të paguajë kompaninë SWIFT edhe 
për filet e marra nga AEch qendror.

kREU IV
pJESëMARRJA Në SISTEMIN AEch

NENI 16
kATEgoRITë E pJESëMARRëSVE Në SISTEMIN AEch

1. pjesëmarrësit në sistemin AEch kategorizohen në:

a) pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë, të cilët dërgojnë dhe marrin file 
pagesash në emër të tyre dhe shlyejnë nëpërmjet llogarisë së 
tyre të shlyerjes në sistemin AIpS, ku përfshihen: 

i. Banka e Shqipërisë, në rolet e saj si operator i sistemit, si 
pjesëmarrëse për pagesat e saj,

ii. bankat; 
b) pjesëmarrësit e tërthortë, të cilët dërgojnë dhe marrin file pagesash 

në emër të tyre, por shlyejnë në sistemin AIpS nëpërmjet llogarisë 
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së një pjesëmarrësi tjetër, i cili është agjenti i tyre i shlyerjes, ku 
përfshihen: 

i. Ministria e Financave (Drejtoria e Thesarit),
ii. subjekte të tjera, të miratuara me vendim të këshillit Mbikëqyrës 

të Bankës së Shqipërisë. 
2. Transaksionet në sistemin AEch të pjesëmarrësit të tërthortë, 

grupohen me ato të agjentit të tij të shlyerjes në fund të seancës 
së kleringut kur krijohet instruksioni i shlyerjes neto, para se ky 
instruksion të dërgohet për shlyerje në AIpS. pas shlyerjes në 
sistemin AIpS të instruksionit për shlyerje neto, transaksionet 
në mbërritje për pjesëmarrësin e tërthortë, ndahen nga ato të 
agjentit të tij të shlyerjes.

NENI 17
kUShTET pëR pJESëMARRJE Në SISTEMIN AEch

1. Bankat që kërkojnë të anëtarësohen si pjesëmarrëse të 
drejtpërdrejta në sistemin e AEch duhet të plotësojnë kushtet e 
mëposhtme:

a) të jenë paraprakisht anëtar në sistemin AIpS;
b) të kenë hartuar rregulla të brendshëm operimi për sistemin 

AEch, me këshillimin e Bankës së Shqipërisë sipas shtojcës A;
c) të kenë personel të kualifikuar dhe të trajnuar për operimin në 

sistemin AEch; 
d) të kenë nënshkruar kontratën Tip të pjesëmarrjes në sistemin 

AEch me Bankën e Shqipërisë, sipas modelit të paraqitur në 
shtojcën I;

e) të marrin pjesë në sistemin AEch vetëm nëpërmjet drejtorive të 
tyre;

f) çdo kandidat për pjesëmarrës në sistemin AEch duhet të 
jetë paraprakisht anëtar i AEch cUg të shërbimit SWIFTNet 
FileAct;

g) të plotësojnë kushtet teknike të përcaktuara në shtojcën A.
2. Banka e Shqipërisë çel dhe mban llogari teknike për, si dhe 

pranon për klerim urdhërpagesat nga subjektet e nenit 16, 
pika b, në zbatim të marrëveshjeve të lidhura, statusit të saj si 
agjent fiskal apo vendimeve të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë për pranimin e pjesëmarrësve në klerim.

NENI 18
kUShTET pëR pRANIM Në AEch cUg

1. AEch cUg administrohet nga Banka e Shqipërisë.
2. kandidati mund të anëtarësohet në AEch cUg pas plotësimit 

paraprak të kushteve të mëposhtme:
a) të ketë nënshkruar një kontratë me SWIFT;
b) të zotërojë një terminal SWIFT-i (gateway, Starter Set) që 

mbështet funksionimin e SWIFTNet FileAct;
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c) pas miratimit të kërkesës së kandidatit për t’u bërë anëtar i 
sistemit AEch.

NENI 19
pRocEDURA pëR ANëTARëSIM Në SISTEMIN AEch

procedura për anëtarësim si pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në sistemin 
AEch kalon nëpër këta hapa:

1. kandidati për pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në sistem paraqet 
pranë Bankës së Shqipërisë një kërkesë me shkrim për 
anëtarësimin e tij në sistemin AEch.

2. Banka e Shqipërisë shqyrton kërkesën e kandidatit për anëtarësim 
në sistemin AEch.

3. Në rast të miratimit të kërkesës, Banka e Shqipërisë informon, 
brenda një jave, kandidatin për përmbajtjen e kësaj rregulloreje, 
për tarifat e pjesëmarrjes në sistemin AEch si dhe për minimumin 
e kërkesave teknike që ai duhet të përmbushë.

4. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me kandidatin, përcaktojnë 
dhe zbatojnë kalendarin e anëtarësimit si në shtojcën A 
bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. 

5. Banka e Shqipërisë trajnon përdoruesit e ardhshëm të kandidatit 
dhe drejton testimin për çertifikimin e kandidatit. 

6. pas përfundimit me sukses të provave të përcaktuara në shtojcën 
A dhe pasi sigurohet për përputhshmërinë e rregullave të 
brendshëm të kandidatit me këtë rregullore, Banka e Shqipërisë 
lëshon një çertifikatë për kandidatin si pjesëmarrës në sistemin 
AEch. 

7. kandidati për pjesëmarrës plotëson formularët si në shtojcën 
D, shtojcën g, shtojcën h, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e 
kësaj rregulloreje.

8. kandidati për pjesëmarrës nënshkruan kontratën Tip të 
pjesëmarrjes me Bankën e Shqipërisë në sistemin AEch dhe 
paguan tarifën për t’u përfshirë në sistem.

9. Banka e Shqipërisë kryen veprimet e saj për krijimin e përdoruesve 
në AEch qendror, VpN, Firewall, e-mail-in e sigurt të AEch si 
dhe për shkrimin e çertifikatave dhe dorëzimin e pajisjeve të 
sigurisë, pjesëmarrësit.

10. Banka e Shqipërisë njofton me shkresë zyrtare të gjithë 
pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë të sistemit AEch për emrin, adresën 
e saktë (kodin BIc) të pjesëmarrësit të ri, si dhe për datën në të 
cilën pjesëmarrësit në fjalë do t’i jepet akses në sistemin AEch, 
5 ditë pune para kësaj date.

NENI 20
kUFIZIMI I pëRkohShëM DhE pEZULLIMI NgA SISTEMI AEch

1. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kufizojë përkohësisht dhe/ose 
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pezullojë pjesëmarrjen e një banke në sistemin AEch, nëse kjo 
e fundit kufizohet përkohësisht dhe/ose pezullohet në sistemin 
AIpS përkatësisht sipas neneve 18 dhe 19 të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të 
madhe – AIpS”.

2. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të kufizojë përkohësisht dhe/
ose të pezullojë pjesëmarrjen e një banke në sistemin AEch, 
nëse kjo e fundit nuk siguron fondet e mjaftueshme për shlyerjen 
e instruksionit të shlyerjes neto dërguar në sistemin AIpS, sipas 
orareve të përcaktuara në këtë rregullore, në mënyrë të përsëritur. 
pjesëmarrësi i kufizuar përkohësisht dhe/ose i pezulluar, nuk ka 
të drejtë të operojë në sistemin AEch, por vetëm ta monitorojë 
atë. për çdo rast, njoftimet bëhen sipas neneve 18 dhe 19 të 
rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe – AIpS”.

NENI 21
pëRJAShTIMI I NJë pJESëMARRëSI NgA SISTEMI AEch

1. Banka e Shqipërisë vendos për përjashtimin e një pjesëmarrësi 
nga sistemi AEch kur plotësohet të paktën njëra nga rrethanat 
e mëposhtme: 

a) me kërkesë me shkrim të vetë pjesëmarrësit dhe menjëherë pas 
miratimit nga Banka e Shqipërisë;

b) pjesëmarrësi bashkohet/përthithet me/nga një/disa bankë/a, në 
një të vetme;

c) pjesëmarrësi, të cilit i është pezulluar aksesi në sistemin 
AEch sipas nenit 20 të kësaj rregulloreje nuk siguron fonde 
të mjaftueshme në llogarinë e tij të shlyerjes në sistemin AIpS, 
brenda afateve përkatëse, për përmbushjen e detyrimeve të tij 
në sistemin AEch;

d) pjesëmarrësi shkel në mënyrë të përsëritur dispozitat e kësaj 
rregulloreje;

e) pjesëmarrësi vendoset në proces likuidimi dhe i revokohet licenca 
nga Banka e Shqipërisë;

f) pjesëmarrësi përjashtohet nga sistemi AIpS sipas nenit 20 të 
rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe – AIpS”.

2. Banka e Shqipërisë njofton menjëherë për vendimin përjashtimit 
të një pjesëmarrësi nga sistemi AEch:

a) me shkresë zyrtare, pjesëmarrësin subjekt i vendimit të 
lartpërmendur;

b) me mesazh SWIFT MT 999 pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë e 
sistemit AEch. 

3. Banka e Shqipërisë mbyll llogarinë e pjesëmarrësit të 
përjashtuar.

4. Banka e Shqipërisë kryen procedurat e përcaktuara nga SWIFT 
për përjashtimin e pjesëmarrësit nga AEch cUg.
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NENI 22
DETYRIMET E pJESëMARRëSVE Në SISTEMIN AEch

pjesëmarrësit e sistemit AEch janë të detyruar:
1. Të zbatojnë rregullat dhe procedurat e sistemit AEch.
2. Të aksesojnë sistemin AEch në çdo kohë gjatë ditës së operimit 

duke respektuar oraret e tij të punës sipas shtojcës A, pjesë 
integrale e kësaj rregulloreje.

3. Të administrojnë sistemet e tij lokale për të siguruar vazhdimësinë 
dhe dërgimin e instruksioneve të pagesave në sistemin AEch.

4. Të sigurojnë personel të kualifikuar për operim në sistemin 
AEch.

5. Të mos lejojnë personelin e përkohshëm apo të jashtëm të 
operojë në sistemin AEch.

6. Të njoftojnë në rast të lëvizjes së personelit që ka operuar në 
sistemin AIpS, Bankën e Shqipërisë për anulimin e çertifikatës së 
këtij përdoruesi.

7. Të hartojnë procedura të brendshme për sigurinë dhe për 
mbrojtjen e sistemit, duke përfshirë procedurat organizative 
(burimet njerëzore dhe pajisjet) dhe ato informatike (elementet 
hardware dhe software), në përputhje me dispozitat e kësaj 
rregulloreje.

8. Të raportojnë në Bankën e Shqipërisë për çdo shkeljeje të 
vërejtur apo të dyshuar të sigurisë në sistemin AEch si dhe të 
raportojnë çdo fillim muaji, sipas shtojcës E të bashkëlidhur dhe 
pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

9. Të kanalizojnë pagesat në sistemin AEch, vetëm mbi bazën e 
një dokumenti të vlefshëm justifikues.

10. Të sigurojnë integritetin e transaksioneve dhe akseseve të 
përdoruesve brenda institucioneve përkatëse duke:

a) lokalizuar çdo pikëlidhje primare apo backup në sistemin AEch 
vetëm aty ku ka akses të përshtatshëm për mjetet dixhitale të 
telekomunikimit, për konfigurimet e duhura të autenticitetit dhe 
të mjeteve të sigurisë, si dhe të ekzistojë siguria që funksionimi 
i sistemit AEch nuk do të jetë subjekt i ndërprerjeve apo i 
ndërhyrjeve të shkaktuara nga faktorët e brendshëm apo të 
jashtëm;

b) zbatuar parimin bazë “katër sytë” në sistemin AEch pjesëmarrës 
për autorizimin e instruksioneve të pagesës, i cili nënkupton 
se personi që hedh të dhënat, duhet të jetë i ndryshëm nga 
personi që i miraton ato. ky parim nuk zbatohet për batch-et e 
dërguara në sistem duke përdorur mënyrën STp, ku supozohet 
se sistemi burim ka zbatuar tashmë kontrolle të autorizimit 
dhe autorizime të mëtejshme në AEch pjesëmarrës janë të 
panevojshme;

c) zbatuar parimin “katër sytë” në sistemin AEch qendror i cili 
nënkupton se personi që miraton/importon batch-et në sistemin 
AEch pjesëmarrës të jetë i ndryshëm nga ai që miraton në 
sistemin AEch qendror;
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d) kontrolluar çdo batch të refuzuar, të korrigjuar apo të anuluar të 
instruksioneve të pagesës.

11. Të dërgojnë file me pagesa në sistemin AEch qendror brenda 
periudhës kohore midis ”hapjes për aktivitet“ dhe fundit të 
pranimit të file-ve të seancës së fundit të kleringut. 

12. Të aprovojnë pagesat në sistemin AEch qendror kur seancat e 
kleringut të jenë të hapura, sipas orarit të punës së AEch-së.

13. Të dërgojnë instruksionet e debitimeve direkte dhe refuzimet e 
tyre në sistemin AEch qendror brenda periudhës kohore midis 
”hapjes për aktivitet” deri në “Cut-off”. 

14. Të mundësojnë marrjen e file-ve të instruksioneve të pagesave 
nga sistemin AEch qendror, të paktën në periudhën kohore 
midis përfundimit të pranimit të file-ve dhe fundit të seancës, në 
çdo seancë.

15. Të ruajnë regjistrimet e transaksioneve në kopje letër për një 
periudhë jo më pak se 10 (dhjetë) vjet dhe në format elektronik, 
sipas standardeve dhe rregullave kontabël në fuqi në Republikën 
e Shqipërisë.

16. Të ruajnë historikun e transmetimeve të dërgesave/marrjeve të 
file-ve nëpërmjet SWIFTNet FileAct dhe historikun e veprimtarisë 
ditore të serverit të pjesëmarrësit në AEch.

17. Të kujdesen në mënyrë të vazhdueshme për sistemin e 
pjesëmarrësit AEch, duke kryer:

a. procedurat ditore të hapjes dhe të mbylljes së ditës; 
b. mirëmbajtjen e sistemit AEch pjesëmarrës; 
c. kryerjen e përditësimeve, arkivimeve.
18. Të nënshkruajnë në mënyrë dixhitale batch-et e transmetuara 

midis degëve të bankave tregtare dhe drejtorive të tyre, me 
qëllim sigurimin e integritetit të tyre, nëpërmjet sistemit AEch të 
pjesëmarrësit.

19. Të kryejnë vlerësime periodike të integritetit dhe të qëndrueshmërisë 
së pajisjeve të tyre të brendshme që lidhen me sistemin AEch. 
këto vlerësime kryhen sipas shtojcës c bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje, dhe t’i dërgojnë zyrtarisht ato në 
Bankën e Shqipërisë, çdo muaj janar.

20. Të fshijnë çdo tre muaj e-mail-et që i dërgon sistemi AEch 
qendror.

21. Të hartojnë një plan emergjence, i cili garanton përmbushjen 
në kohë të veprimeve ditore të sistemit AEch në rrethana të 
paparashikuara.

22. Në rast shkeljeje të detyrimeve të mësipërme, informohet 
Departamenti i Mbikëqyrjes dhe i dërgohet shkresë zyrtare 
pjesëmarrësit.
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kREU V
ADMINISTRIMI I pAgESAVE Në SISTEMIN AEch qENDRoR

NENI 23
WeBStatioN-I I SISTEMIT AEch

1. Çdo pjesëmarrës i sistemit AEch ka një ose më shumë 
“webstation” të AEch, të cilët përdoren për t’u lidhur si me sistemin 
e pjesëmarrësit, ashtu edhe me sistemin AEch qendror.

2. pjesëmarrësit e sistemit AEch mbajnë përgjegjësi për instalimin, 
për administrimin ditor dhe për mirëfunksionimin e webstation-it 
përkatës të tyre. Bankat tregtare marrin miratimin e Bankës së 
Shqipërisë për çdo server të ri të sistemit të pjesëmarrësit, në 
mënyrë që të sigurohet konfigurimi i nevojshëm për të mbështetur 
shërbimin.

3. Nëpërmjet webstation-it të sistemit AEch qendror pjesëmarrësit 
kryejnë veprimet e mëposhtme:

a) akses on-line:
i. për pozicionet neto dhe për informacione mbi aktivitetin,
ii. për informacione rreth pagesave akoma në pritje (batch-i në 

pritje për t’u miratuar apo batch-et e debitimeve direkte para 
datëvalutës së tyre),

iii. për të kryer miratimin e urdhrave të pagesës me vlerë të vogël 
për t’u dërguar në klering dhe/ose transmetimin e batch-eve të 
debitimeve direkte tek bankat paguese,

iv. për informacion rreth gjendjes së llogarisë, raporteve dhe 
grafikëve;

b) monitorim i statusit operacional të sistemit AEch qendror;
c) përdorim i shërbimit të e-mail-it të sigurt midis pjesëmarrësve në 

sistem.

NENI 24
MoDIFIkIMET Në oRëT E pUNëS Së SISTEMIT

 
1. Banka e Shqipërisë realizon ndryshimin e tabelës të orëve 

të punës të sistemit AEch në situata të paparashikuara 
emergjence, kryesisht ose pasi vlerëson kërkesën individuale të 
çdo pjesëmarrësi.

2. pjesëmarrësit njoftohen për çdo ndryshim të orarit me mesazh 
SWIFT MT999, e-mail të sistemit AEch, e-mail të zakonshëm 
ose faks.

NENI 25
INFoRMAcIoNI I NEVoJShëM I INSTRUkSIoNEVE Të pAgESAVE

Në çdo rast, instruksionet e pagesave përmbajnë:

1. përcaktimin e përfituesit /kreditorit
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 pjesëmarrësit identifikojnë përfituesit/kreditorët e pagesës, duke 
përmendur emrin dhe numrin e llogarisë. 

2. Referencat e transaksionit
 pjesëmarrësit sigurohen që të gjitha pagesat e dërguara në 

sistemin AEch përmbajnë një numër reference. kombinimi i 
këtij numri reference së bashku me shumën e pagesës dhe me 
kodin SWIFT BIc të bankës përfituese, janë unike për bankën 
urdhëruese brenda ditës së punës.

3. Datëvalutën
a) të gjitha urdhërpagesat me vlerë të vogël të një batch-i, të 

dërguara në AEch qendror, duhet të kenë të njëjtën datëvalutë, 
e cila duhet të përputhet me datën aktuale të sistemit AEch 
qendror. Batch-et që përmbajnë urdhërpagesa me vlerë të vogël 
me datëvalutë tjetër do të refuzohen nga sistemi AEch; 

b) sistemi AEch nuk pranon batch-e të debitimeve direkte jashtë 
periudhës maksimale dhe asaj minimale, të paraqitura në 
shtojcën F, para datëvalutës. Transaksionet e debitimeve direkte 
të pranuara nga sistemi AEch ruhen deri sa dita e punës AEch 
të përputhet me datëvalutën e përcaktuar nga pjesëmarrësi; 

c) nëse datëvaluta e instruksioneve të debitimeve direkte nuk përkon 
me një ditë pune të sistemit AEch, klerimi i tyre do të kryhet në 
ditën tjetër të punës.

4. Shumën e shprehur në lekë.
5. Llojin e instruksionit: urdhërpagesë me vlerë të vogël, instruksion 

i debitimit direkt, ose refuzim i debitimit direkt.

NENI 26
ADMINISTRIMI I BatCh-EVE

1. pjesëmarrësit krijojnë ose importojnë nga sistemet e tyre të brendshme 
instruksionet e pagesave në sistemin AEch pjesëmarrësit, i cili më 
pas i grupon në batch-e të ndara për çdo bankë përfituese, për një 
datëvalutë të vetme dhe për çdo tip urdhërpagese.

2. pjesëmarrësit dërgojnë në sistemin AEch qendror, nëpërmjet 
shërbimit SWIFTNet FileAct, instruksionet e pagesave në formën 
e file-ve, të cilat përmbajnë një ose disa batch-e. 

3. Sistemi AEch pjesëmarrës formaton batch-et sipas formatit FIN 
ose AEch XML, në përputhje me standardet e përcaktuara në 
dokumentet teknike shoqëruese të sistemit AEch.

4. Sistemi AEch pjesëmarrës zbaton nënshkrimin dixhital për çdo 
batch për autentifikimin e pjesëmarrësit dërgues të batch-it. 

5. pjesëmarrësit kujdesen që çdo batch të ketë një numër unik 
reference. 

6. Çdo batch i dërguar në sistemin AEch qendror nga pjesëmarrësi 
dhe refuzuar nga sistemi, mund të ridërgohet në sistem pas 
korrigjimit nga ky pjesëmarrës. Batch-i i ridërguar duhet të ketë 
një numër të ri reference.

7. Sistemi AEch qendror përpunon batch-et e urdhërpagesave me 
vlerë të vogël sipas radhës në të cilën janë dërguar (FIFo – First 
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In First out).
8. Batch-et që transmetohen tek banka përfituese pas shlyerjes së 

pozicioneve neto në AIpS, në fund të seancës së kleringut në 
sistemin AEch qendror, kanë nënshkrimin dixhital të urdhëruesit 
të transaksionit.

9. Batch-et me instruksione të debitimeve direkte klerohen të parat, 
në fillim të seancës së parë të kleringut të ditës së datëvalutës. 

10. gjatë seancës së kleringut, sistemi AEch qendror krijon dhe 
ruan një pozicion neto për çdo pjesëmarrës dhe akumulon 
batch-et në hyrje, për t’i kaluar tek banka përfituese në fund të 
seancës të kleringut, pas shlyerjes.

NENI 27
VALIDIMI I BatCh-EVE

�. Batch-et që dështojnë në procesin e validimit refuzohen nga 
sistemi AEch qendror. 

2. Sistemi AEch qendror njofton pjesëmarrësin për batch-et 
e pranuara apo të refuzuara nëpërmjet file-ve të dërguar në 
sistemin AEch pjesëmarrës. Mesazhi i refuzimit përmban 
numrin e referencës së batch-it të refuzuar, arsyet e refuzimit 
dhe “kodet gabim” përkatëse, siç janë parashikuar në manualin 
e përdoruesit të sistemit AEch.

3. Sistemi AEch validon batch-et përkundrejt kritereve të 
mëposhtme:

a) të gjitha batch-et, duhet të kenë nënshkrimin dixhital;
b) kodet BIc për pjesëmarrësit duhet të jenë në listën e 

pjesëmarrësve;
c) të gjitha instruksionet e pagesave brenda një batch-i duhet të kenë 

të njëjtën datëvalutë dhe të njëjtin pjesëmarrës urdhërues/debitor;
d) asnjë urdhërpagesë me vlerë të vogël ose debitim direkt nuk 

duhet të ketë vlerë më të madhe se kufiri i sipërm i vendosur nga 
Banka e Shqipërisë, sipas shtojcës F, bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje;

e) batch-et me urdhërpagesa me vlerë të vogël dërgohen brenda 
orareve të caktuara sipas shtojcës B bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje, të datëvalutës;

f) data e dërgimit të batch-eve me debitime direkte në sistemin 
AEch qendror duhet të jetë brenda periudhës maksimale dhe 
minimale të lejuar sipas shtojcës F, bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje, para datëvalutës;

g) numri i referencës së një batch-i duhet të jetë unik.

NENI 28
SEANcA E kLERINgUT

1. Çdo seancë kleringu përmban periudhat e mëposhtme kohore, 
të renditura sipas rendit kronologjik:
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a) fillimi i seancës, gjatë së cilës, në rastin e seancës së parë të 
klerimit, klerohen batch-et e debitimeve direkte. pozicionet neto 
të rezultuara nga klerimi i këtyre batch-eve konsiderohen si 
pozicione fillestare për seancën;

b) periudha e pranimit të file-ve, brenda së cilës pjesëmarrësit mund 
të miratojnë batch-et e dërguara në sistemin AEch qendror. 
Batch-et dërgohen në klering duke u miratuar brenda kësaj 
periudhe, me përjashtim të rastit kur dërgohen duke përdorur 
mënyrën STp. gjatë kësaj periudhe sistemi AEch qendror krijon 
dhe ruan një pozicion neto për çdo pjesëmarrës, dhe akumulon 
batch-et në hyrje për t’i kaluar tek pjesëmarrësi përfitues/kreditor, 
pas shlyerjes; 

c) periudha e dërgimit të shlyerjes neto, gjatë së cilës, sistemi AEch 
llogarit pozicionet neto përfundimtare dhe pasi dërgon për shlyerje 
instruksionin e shlyerjes neto tek sistemi AIpS, pret konfirmim 
nga ky i fundit për shlyerjen me sukses të instruksionit;

d) përfundimi i seancës, ose periudha e shpërndarjes së file-ve, gjatë 
së cilës, sistemi AEch qendror prodhon raporte dhe shpërndan 
file-t e urdhërpagesave me vlerë të vogël, të debitimeve direkte 
dhe të refuzimeve të debitimeve direkte për pjesëmarrësit 
përfitues/kreditor, si dhe dërgon përgjigjet në sistemin AEch të 
pjesëmarrësit. 

2. Llogaritë teknike të pjesëmarrësve kanë balancë zero në fillim 
dhe në përfundim të çdo seance kleringu.

3. Seanca tjetër e kleringut nuk fillon përpara përfundimit të seancës 
aktuale.

NENI 29
pRocEDURAT E opERIMIT Në AEch qENDRoR

1. gjatë një dite pune, në sistemit AEch qendror, zhvillohen 2 
(dy) ose më shumë seanca kleringu sipas orarit të përcaktuar 
në shtojcën B, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje.

2. Banka e Shqipërisë zhvillon aktivitetin e saj të administratorit dhe 
operatorit të sistemit, sipas hapave të mëposhtëm:

a) kryen procedurat për hapjen e ditës së punës, si dhe të hapjes 
për aktivitet në sistemin AEch qendror;

b) administron seancat e kleringut gjatë ditës së punës; 
c) mbyll ditën e punës.
3. Banka e Shqipërisë, nëpërmjet e-mail-it të sigurt të AEch-së, i 

dërgon pjesëmarrësve njoftim për proceset e mëposhtme:
a) raportet e ditës paraardhëse;
b) fillimin e seancës së kleringut;
c) fillimin e pranimit të file-ve;
d) fundin e pranimit të file-ve;
e) dërgimin e shlyerjes neto në AIpS;
f) përfundimin e seancës;
g) ndryshimet e bëra në cut-off, në orarin e ditës së punës, në 
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kalendar, modifikimin e statusit të një pjesëmarrësi në sistem;
h) raportet e fundit të ditës;
i) raportet që gjenerohen në shlyerje ; 
j) raportin e faturimit mujor;
k) shtimin, fshirjen e pjesëmarrësve në sistem. 
4. pjesëmarrësit, gjatë një dite pune, zhvillojnë aktivitetin e tyre si 

më poshtë:
a) aksesojnë sistemin AEch qendror në çdo kohë gjatë ditës 

operuese dhe shqyrtojnë të dhënat e tyre;
b) dërgojnë file-t e instruksioneve të pagesave (urdhërpagesa me 

vlerë të vogël, instruksione të debitimeve direkte dhe refuzimet e 
tyre) në sistemin AEch qendror në çdo kohë midis ”hapjes për 
aktivitet“ dhe ”Cut-off”-it;

c) miratojnë batch-et (me përjashtim të rastit STp) e:
i. urdhërpagesave me vlerë të vogël gjatë periudhës së pranimit të 

file-ve të çdo seance kleringu, 
ii. debitimeve direkte dhe refuzimeve të debitimeve direkte gjatë 

periudhës nga “hapur për aktivitet” deri në “Cut-off”;
d) mundësojnë marrjen e file-eve të instruksioneve të pagesave nga 

sistemi AEch, të paktën midis përfundimit të pranimit të file-ve 
dhe fundit të seancës, në çdo seancë;

e) qëndrojnë online në sistemin qendror të AEch gjatë gjithë ditës 
së punës ose përdorin lehtësitë e shërbimit SwiftNet FileAct, për 
t’u siguruar që të gjitha filet e tyre të jenë shkarkuar në fund të 
seancës dhe në fund të ditës së punës.

5. Refuzohen automatikisht nga sistemi AEch qendror:
a) batch-et e urdhërpagesave me vlerë të vogël, të cilët nuk janë 

miratuar deri në fund periudhës së pranimit të file-eve të seancës 
së fundit të kleringut; 

b) batch-et me instruksione debitimesh direkte dhe refuzime 
debitimesh direkte, të cilët nuk janë miratuar deri para kryerjes 
së cut-off-it. 

6. Asnjë file debitimi direkt nuk pranohet pas cut-off-it. 
7. gjatë procedurave të mbylljes së ditës së punës para datëvalutës, 

sistemi AEch llogarit për çdo pjesëmarrës vlerën neto të 
projektuar të debitimeve direkte me datëvalutë në ditën tjetër të 
punës. pjesëmarrësit mund të konsultojnë pozicionet e rezultuara 
neto dhe bruto në raportet e debitimeve direkte.

NENI 30
pRANIMI DhE REFUZIMI I DEBITIMEVE DIREkTE

1. pjesëmarrësi dërgon në sistemin AEch qendror instruksionet e 
debitimeve direkt, midis periudhës kohore “ hapur për aktivitet” 
dhe cut-off, duke respektuar afatet që jepen në shtojcën F të 
kësaj rregulloreje.

2. Sistemi AEch qendror i dërgon këto instruksione në sistemin 
AEch pjesëmarrës të pjesëmarrësit debitor në fund të çdo 
seance kleringu.
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3. pjesëmarrësi debitor mund të refuzojë instruksionet e debitimeve 
direkte të dërguara nga pjesëmarrësi kreditor. 

4. Refuzimi i debitimit direkt dërgohet në sistemin AEch qendror 
nga pjesëmarrësi debitor përpara mbarimit të cut-off-it të ditës së 
fundit para datëvalutës së klerimit të instruksioneve të debitimit 
direkt. 

5. pas cut-off-it, sistemi AEch qendror nuk pranon instruksione 
refuzimi debitimi direkt.

6. Në rast të mungesës së instruksionit të refuzimit para përfundimit 
të periudhës pritëse, instruksionet e debitimeve direkte 
konsiderohen si të pranueshme për pagesë nga pjesëmarrësi 
debitor dhe në periudhën e kohës midis “hapur për aktivitet” 
dhe “fillimi i seancës së parë të kleringut” të datës së valutës, 
batch-i me debitime direkte klerohet për vlerën e plotë të tij.

7. Në rast të pranisë së instruksionit të refuzimit të debitimit 
direkt në sistemin AEch qendror instruksioni i debitimit direkt 
konsiderohet i pranueshëm për diferencën midis instruksionit 
fillestar dhe instruksionit të refuzuar.

�. File-t me refuzime debitimesh direkte validohen nga sistemi AEch 
qendror dhe në rast dështimi pjesëmarrësi debitor njoftohet mbi 
dështimin e validimit. Me marrjen e këtij njoftimi, ky pjesëmarrës, 
korrigjon dhe ridërgon batch-in me refuzime debitimesh direkte 
brenda periudhës pritëse.

9. Në qoftë se me rregullore ndryshohet periudha pritëse, 
instruksionet që ndodhen tashmë në sistem procesohen në 
përputhje me rregulloren në fuqi, në kohën kur janë dërguar.

NENI 31
INSTRUkSIoNI I ShLYERJES NETo

1. Instruksioni i shlyerjes neto trajtohet si transfertë llogarie në 
sistemin AIpS, i cili përfshin debitime dhe kreditime të shumëfishta 
të pjesëmarrësve për shlyerjen e detyrimeve neto, që rrjedhin 
nga rezultati i kleringut në sistemin AEch qendror. 

2. Instruksioni i shlyerjes neto konsiderohet i iniciuar nga Banka e 
Shqipërisë, si operatore e sistemit AEch. 

3. Instruksioni i shlyerjes neto i sistemit AEch shlyhet në sistemin 
AIpS në datëvalutën e caktuar.

4. kur përfundon shlyerja, sistemi AIpS dërgon një konfirmim në 
sistemin AEch qendror për kryerjen e shlyerjes.

5. Nëse instruksioni i shlyerjes neto nuk është shlyer në sistemin 
AIpS, seanca aktuale e kleringut në sistemin AEch nuk mbyllet 
dhe seanca pasuese nuk fillon. Në këtë situatë, operatorët e 
sistemeve AIpS dhe AEch kontaktojnë për të vendosur mbi 
veprimet që duhen ndërmarrë, si dhe njoftojnë pjesëmarrësit 
përgjegjës për gjetjen e likuiditeteve për shlyerjen e instruksionit 
për shlyerje neto.

6. Instruksioni i shlyerjes neto i seancës së fundit të kleringut në 
sistemin AEch qendror, kalon për shlyerje në sistemin AIpS 
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përpara cut-off-it përfundimtar të sistemit AIpS. 
7. Në rast se për ndonjë arsye, instruksioni i shlyerjes neto 

parashikohet të kalojë më vonë për shlyerje se cut-off-i 
përfundimtar i sistemit AIpS, Banka e Shqipërisë merr masat e 
nevojshme për të shtyrë cut-off-in përfundimtar të sistemit AIpS, 
si dhe informon pjesëmarrësit për shtyrjen e afatit, me anë të një 
mesazhi MT 999 ose e-mail.

8. procesi i administrimit të instruksionit të shlyerjes neto në sistemin 
AIpS, përcaktohet në rregullat dhe procedurat e sistemit AIpS.

NENI 32
VoNESA Në ShLYERJEN E INSTRUkSIoNIT NETo pëR MUNgESë 

FoNDESh Të NJë pJESëMARRëSI

1. pjesëmarrësit sigurojnë fonde të mjaftueshme në llogarinë 
e tyre të shlyerjes në sistemin AIpS, për të siguruar shlyerjen 
e menjëhershme të instruksionit të shlyerjes neto të sistemit 
AEch. 

2. pjesëmarrësi që dështon të sigurojë fonde të mjaftueshme, pas 
përpjekjeve të dokumentuara, për shlyerjen e menjëhershme të 
instruksionit të shlyerjes neto me anë të instrumenteve që ofron 
Banka e Shqipërisë, raportohet tek Departamenti i Mbikëqyrjes.

3. përsëritjet e vazhdueshme të këtij fenomeni mund të çojnë në 
pezullimin apo sipas rastit, në përjashtimin e pjesëmarrësit, 
përkatësisht në përputhje me nenet 20 dhe 21 të kësaj 
rregulloreje.

NENI 33
VEpRIMET E BANkëS Së ShqIpëRISë pëR pJESëMARRëSIT E TëRThoRTë

1. Banka e Shqipërisë sipas nenit 25 të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 ”për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kryen 
veprimet e pagesave me vlerë të vogël të Ministrisë së Financave 
(Drejtoria e Thesarit).

2. Banka e Shqipërisë administron serverin AEch të pjesëmarrësit 
për Ministrinë e Financave, duke i caktuar kësaj të fundit një 
pseudoBIc, MoFAALTR.

3. Banka e Shqipërisë çel një llogari teknike në sistemin AEch 
qendror, MoFAALTR, për Ministrinë e Financave. Shlyerjet e 
saj në sistemin AIpS pasqyrohen në llogarinë e Ministrisë së 
Financave (depozitë e qeverisë) pranë Bankës së Shqipërisë.

4. Banka e Shqipërisë proceson pagesat e Ministrisë së Financave 
për dërgim/marrje me anë të pseudoBIc-ut MoFAALTR.

5. pjesëmarrësit do të dërgojnë/marrin pagesat e Ministrisë së 
Financave për/nga sistemi AEch qendror nëpërmjet pseudoBIc 
– ut MoFAALTR. 

6. Ministria e Financave merr në formë elektronike nga Banka e 
Shqipërisë raportin përfundimtar pas çdo seance kleringu.
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kREU VI
NgJARJET E pApARAShIkUARA DhE pRocEDURAT E 

EMERgJENcëS

NENI 34
NgJARJE Të pApARAShIkUARA

Ngjarjet e paparashikuara klasifikohen si më poshtë:
a) ngjarjet e paparashikuara të një pjesëmarrësi të veçantë;
b) ngjarjet e paparashikuara në komunikimin SWIFT pranë Bankës 

së Shqipërisë;
c) ngjarjet e paparashikuara në ndërfaqet AIpS – AEch;
d) ngjarjet e paparashikuara të sistemit qendror të AEch;
e) ngjarjet e paparashikuara në komunikimin me rrjetin VpN;
f) ngjarjet e paparashikuara në rrjetin elektrik, të cilat shkaktojnë 

një ose disa nga ngjarjet e mësipërme.

NENI 35
NgJARJET E pApARAShIkUARA Të NJë pJESëMARRëSI Të VEÇANTë

1. Nëse një pjesëmarrës ndeshet me vështirësi teknike të cilat e 
pengojnë atë në dërgimin apo në marrjen e pagesave dhe të 
mesazheve të tjera të lidhura me sistemin AEch, pjesëmarrësi 
njofton Bankën e Shqipërisë brenda 30 minutave nga lindja e 
vështirësisë. 

 2. Banka e Shqipërisë njofton pjesëmarrësit e tjerë, në rastet kur 
ajo gjykon se problemi i një pjesëmarrësi mund të shkaktojë 
zvarritje apo shqetësime të tjera në funksionimin e përgjithshëm 
të sistemit AEch.

3. Secili nga pjesëmarrësit e tjerë duhet të marrë një vendim 
individual për të vazhduar ose jo dërgimin e mesazheve të 
pagesës në favor të pjesëmarrësit që ka njoftuar për probleme.

4. Nëse një pjesëmarrës ndeshet me vështirësi që bëjnë të pamundur 
dërgimin, por lejojnë hyrjen e pagesave, si probleme të sistemit 
të tij të back-office-it dhe jo të pjesëmarrësit të tij aeCh, ai 
duhet të sigurojë vazhdimësinë e hyrjes së file-ve të pagesave në 
sistemin e tij të pjesëmarrësit.

5. Në rast të mosfunksionimit të rrjetit VpN, pjesëmarrësi i kërkon 
Bankës së Shqipërisë me shkresë zyrtare, MT999 ose e-mail, të 
aprovojë batch-et e tij.

6. Në rast të mosfunksionimit të lidhjes me SWIFTNet FileAct, 
pjesëmarrësi duhet të vazhdojë dërgimin e batch-eve të tij dhe 
marrjen e batch-eve të pagesave të shlyera në favor të tij me 
mbajtës elektronikë të shoqëruar me shkresë zyrtare të nënshkruar 
nga personat përkatës të autorizuar. 

7. Në rast të mosfunksionimit të sistemit të pjesëmarrësit AEch 
primar dhe backup, Banka e Shqipërisë ndihmon pjesëmarrësin 
të krijojë një sistem AEch pjesëmarrës të ri.
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NENI 36
NgJARJE Të pApARAShIkUARA Në koMUNIkIMIN SWIFT pRANë BANkëS 

Së ShqIpëRISë

1. Në rast të një mosfunksionimi të zgjatur të sistemit SWIFT pranë 
Bankës së Shqipërisë, kjo e fundit njofton pjesëmarrësit nëpërmjet 
kontakteve të emergjencës, me e-mail të sigurt të sistemit AEch, 
e-mail të zakonshëm, faks dhe në mungesë të mënyrave të 
sipërpërmendura, me telefon.

2. Në rast të ndërprerjes të lidhjes me SWIFT, pjesëmarrësit duhet 
të mbeten të lidhur në webstation-at e tyre të sistemit AEch 
qendror, për të monitoruar situatën. 

3. Banka e Shqipërisë zhvendoset në sistemin backup të SWIFT-
it dhe njofton për këtë pjesëmarrësit nëpërmjet kontakteve të 
emergjencës.

4. Nëse edhe zhvendosja në sistemin backup të SWIFT-it nuk është e 
mundur, atëherë Banka e Shqipërisë instrukton pjesëmarrësit me 
faks ose me e-mail, që të zbatojnë procedurat e fallback-un me 
anë të shkëmbimit të file-ve të AEch me mbajtës elektronikë.

5. Tërheqja e situatës së emergjencës duhet t’u njoftohet pjesëmarrësve 
në sistem nëpërmjet kontakteve të emergjencës, me e-mail të sigurt 
të sistemit AEch, e-mail të zakonshëm, faks ose telefon.

NENI 39
NgJARJE Të pApARAShIkUARA Në NDëRFAqEN AIpS – AEch

1. Në rastet kur instruksioni i shlyerjes neto nuk kalon nga sistemi 
AEch në AIpS, atëherë në sistemin AIpS do të importohet 
instruksioni i shlyerjes neto.

2. Në rast se nuk realizohet edhe importi i instruksionit të shlyerjes 
neto, atëherë në sistemin AIpS do të hidhen manualisht rezultatet 
neto të shlyerjes. 

3. Në rast se konfirmimi i shlyerjes në sistemin AIpS nuk kalon nga 
AIpS në AEch qendror, atëherë konferma e shlyerjes në AIpS 
ekzekutohet manualisht në sistemin AEch qendror.

NENI 38
NgJARJET E pApARAShIkUARA Të SISTEMIT AEch qENDRoR

1. Një ngjarje e paparashikuar e sistemit AEch qendror ndodh kur 
ky i fundit nuk mund të përpunojë batch-e dhe/ose të përgatisë 
instruksionin e shlyerjes neto për të kaluar në AIpS, në site-in 
primar ose backup.

2. Në rast të një defekti të zgjatur në sistemin qendror të AEch, 
Banka e Shqipërisë do të konsultohet dhe do të komunikojë me 
pjesëmarrësit duke përdorur kontaktet e emergjencës në shtojcën 
D, që është pjesë integrale e kësaj rregulloreje.

3. Në rast të mosfunksionimit të sistemit AEch qendror primar do 
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të vihet në punë sistemi AEch qendror backup. 
4. Në rast të mosfunksionimit të asnjërit prej tyre, veprimet do të 

kryhen në sistemin AIpS.

NENI 37
NgJARJET E pApARAShIkUARA Në koMUNIkIMIN ME RRJETIN VpN 

Në rast defekti në linjat e internetit që përdoren për VpN, vihen në 
funksionim linjat backup të bazuara në dial-up. 

Në rast të mosfunksionimit edhe të linjës dial–up, (pjesëmarrësit nuk 
kanë akses në sistem nëpërmjet rrjetit VpN), atëherë Banka e Shqipërisë 
me kërkesën e pjesëmarrësit, kryen operacionet e miratimit të batch-
eve për llogari të pjesëmarrësit. Raportet mund të shpërndahen me 
mjete alternative (të printuara ose elektronike).

NENI 40
REgJISTRIMI I NgJARJEVE Të pApARAShIkUARA

Çdo pjesëmarrës regjistron të gjitha ngjarjet e paparashikuara dhe 
problemet e vërejtura në sistem dhe i raporton ato pranë Bankës së 
Shqipërisë brenda 2 (dy) ditëve pune nga fundi i çdo muaji kalendarik. 
Formati i këtij raportimi gjendet në shtojcën E, që është pjesë integrale 
e kësaj rregulloreje.

NENI 41
TESTIMI I pRocEDURAVE Të FALLBAck REcoVERY Në SISTEMIN AEch 

BAckUp

1. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me pjesëmarrësit, çdo 6 
muaj, kryen provat e procedurave të saj të emergjencës për 
ngjarjet e paparashikuara. 

2. për provat e emergjencës, Banka e Shqipërisë njofton 
pjesëmarrësit për kalimin e operacioneve të sistemit AEch 
qendror primar në sistemin AEch qendror backup, si dhe për 
çdo veprim që ata duhet të ndërmarrin.

3. për të aksesuar sistemin, pjesëmarrësit duhet të “logohen” në 
site-in backup të sistemit AEch qendror.

4. pjesëmarrësit mund të kryejnë provat e veta të emergjencës duke u 
zhvendosur në serverin e tyre të pjesëmarrësit AEch backup (nëse 
disponojnë një të tillë) dhe në lidhjen backup VpN me Dial uP.

5. Nëse paraqitet nevoja që një pjesëmarrës të kalojë në sistemin 
e tij pjesëmarrës AEch backup, ai duhet ta bëjë këtë pa patur 
ndikim tek pjesëmarrësit e tjerë apo tek Banka e Shqipërisë. 

6. Në çdo rast, pjesëmarrësi njofton Bankën e Shqipërisë për 
qëllimin e tij për të kaluar në sistemin pjesëmarrës AEch backup 
dhe më pas për kryerjen e suksesshme të kalimit.
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NENI 42
pEZULLIMI I SISTEMIT AEch

1. Banka e Shqipërisë mund të pezullojë pjesërisht apo tërësisht 
funksionimin e sistemit, në rrethanat kur vazhdimi i funksionimit 
të tij do të kishte ndikim negativ mbi stabilitetin e sistemit, duke 
njoftuar menjëherë për këtë pjesëmarrësit.

2. gjatë periudhës së pezullimit të funksionimit të sistemit, 
operacionet zhvillohen sipas mënyrës së përcaktuar rast pas 
rasti nga Banka e Shqipërisë. 

3. Banka e Shqipërisë rivendos e funksionimit e sistemit AEch sa 
më shpejt që të jetë e mundur, duke njoftuar menjëherë të gjithë 
pjesëmarrësit.

kREU VII
NDRYShIMET Në SISTEMIN AEch

NENI 43
ADMINISTRIMI I NDRYShIMEVE DhE koNTRoLLI NDAJ TYRE

1. Ndryshimet në sistemin AEch janë si më poshtë:
a) ndryshime funksionale dhe teknike të sistemit AEch qendror;
b) ndryshime në sistemin AEch pjesëmarrës;
c) ndryshime në SWIFTNet FileAct dhe në standardet SWIFT;
d) ndryshime në VpN. 
2. Banka e Shqipërisë njofton dhe udhëzon pjesëmarrësit para 

zbatimit të ndryshimeve të planifikuara të sistemit AEch, kur 
këto ndryshime ndikojnë të pjesëmarrësi.

3. Ndryshimet apo korrektimet e nevojshme në procedurat si dhe në 
dokumentacionin plotësues të sistemit AEch në raste ndryshimi, 
u njoftohen pjesëmarrësve. 

4. Çdo ndryshim testohet në mjedisin test para se të implementohet 
në sistemin primar AEch.

5. Në rast ndryshimesh në operimin e sistemit AEch qendror 
lajmërohen paraprakisht të gjithë pjesëmarrësit, duke u dhënë 
kohën e nevojshme për t’u përgatitur si dhe për krijimin e 
kushteve të nevojshme për testimin e lidhjes së sistemeve të tyre 
me sistemin AEch qendror.

6. Banka e Shqipërisë kryesisht ose me kërkesë të argumentuar 
të pjesëmarrësit, mund të bëjë ndryshime në sistemin AEch, 
me qëllim sigurimin e funksionimit normal të tij. Në rastet kur 
ndryshimet e propozuara kanë ndikime tek pjesëmarrësit e 
sistemit AEch, Banka e Shqipërisë këshillohet paraprakisht me 
këta të fundit. 

7. Banka e Shqipërisë pas shqyrtimit të kërkesës së argumentuar 
të pjesëmarrësit, e njofton atë për pranimin ose refuzimin e saj, 
duke e shoqëruar këtë njoftim me argumentimet përkatëse.
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8. Në rast se ndryshimet e lartpërmendura iniciohen nga:
a) Banka e Shqipërisë, kostot e ndryshimeve mbulohen nga kjo e 

fundit; 
b) një pjesëmarrës, kostot e ndryshimeve, mbulohen nga të gjithë 

pjesëmarrësit e sistemit AEch, në mënyrë të barabartë.
9. Banka e Shqipërisë nuk është e detyruar të këshillohet me 

pjesëmarrësin në rastet kur nevoja për ndërhyrje në sistemin 
AEch është urgjente dhe çdo vonesë mund të shkaktojë vështirësi 
për pjesëmarrësit e sistemit AEch.

NENI 44
INSTALIMI I VERSIoNEVE Të REJA Të SISTEMIT Të pJESëMARRëSIT AEch 

1. Versionet e reja të sistemit të pjesëmarrësit AEch testohen në 
ambientet e Bankës së Shqipërisë ose në bashkëpunim me 
ndonjë prej pjesëmarrësve.

2. Versionet e reja të sistemit të pjesëmarrësit AEch u nisen 
pjesëmarrësve me anë të e-mail-it. pjesëmarrësit duhet të 
instalojnë këto versione në sistemet e tyre të pjesëmarrësit AEch 
primar/Backup në datën e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë.

NENI 45
NDRYShIME Në WeBStatioN-IN E pJESëMARRëSIT oSE Në LINJAT E 

TELEkoMUNIkIMIT ME SISTEMIN AEch qENDRoR

1. Çdo ndryshim i propozuar lidhur me mjedisin operues të webstation-
it të pjesëmarrësit të sistemit AEch ose ndryshime në linjat e 
telekomunikimit të sistemit AEch me site-t e pjesëmarrësve, duhet 
fillimisht të testohen dhe më pas të zbatohen në ambientin “live”. 

2. Sa herë ka ndryshime në adresat e rrjetit internet ose të përdoruesve 
të sistemit AEch qendror, pjesëmarrësit njoftojnë Bankën e 
Shqipërisë duke plotësuar formularin e ndryshimeve VpN, shtojca 
h bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

NENI 46
pERSoNAT E koNTAkTIT

1. Çdo pjesëmarrës dorëzon informacionin mbi personat e 
kontaktit, sipas shtojcës D, në Bankën e Shqipërisë e cila 
mban dhe përditëson listën e të gjithë personave të kontaktit të 
pjesëmarrësve në një dosje të veçantë. 

2. I njëjti person kontakti i një pjesëmarrësi, mund të ushtrojë më 
shumë se një funksion brenda sistemit AEch me kusht që rolet 
të mos bien në konflikt me njëri-tjetrin.

3. pjesëmarrësit në sistemin AEch njoftojnë menjëherë Bankën e 
Shqipërisë për çdo ndryshim në listën e personave të kontaktit .
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NENI 47
ASISTENcA pëR pëRDoRUESIT E SISTEMIT AEch

1. Banka e Shqipërisë ngre dhe mban një qendër për asistencën 
e përdoruesve të sistemit AEch, ku pjesëmarrësit mund të 
adresohen për problemet e lidhura me të gjatë gjithë ditës së 
punës të sistemit AEch. 

2. Banka e Shqipërisë iu dorëzon me e-mail pjesëmarrësve 
informacionin për personat e kontaktit. 

3. për çdo kërkesë për pajisje sigurie, pjesëmarrësi paraqet pranë 
Bankës së Shqipërisë formularin e paraqitur në shtojcën g, 
bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

4. Në rast pamundësie të krijimit dhe fshirjes së një përdoruesi, 
pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë paraqet një kërkesë me shkrim 
pranë Bankës së Shqipërisë, e cila e krijon/fshin këtë përdorues 
në/nga sistemi.

5. Në rast pamundësie të modifikimit dhe ndryshimit të fjalëkalimit 
të një përdoruesi, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë paraqet një 
kërkesë me e-mail pranë Bankës së Shqipërisë, e cila i kryen 
këto veprime.

6. Në rast të fshirjes së një përdoruesi, pjesëmarrësi duhet të 
sjellë çertifikatën e tij të sigurisë për anullim pranë Bankës së 
Shqipërisë.

7. Banka e Shqipërisë çdo vit rinovon çertifikatat dixhitale të 
përdoruesve të sistemit të pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë, të 
paraqitura prej tyre në Bankën e Shqipërisë në përfundim të 
afatit të skadencës. 

8. për çdo modifikim në profilin e pjesëmarrësit ose të kontakteve të 
tij për sistemin AEch, Swiftnet Fileact, Emergjence, pjesëmarrësi 
sjell pranë Bankës së Shqipërisë formularin e paraqitur në shtojcën 
D, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.

kREU VIII
DISpoZITA Të FUNDIT

NENI 48
NDRYShIME Të RREgULLoRES

1. Banka e Shqipërisë informon pjesëmarrësit në sistem për çdo 
ndryshim të dispozitave të kësaj rregulloreje si dhe përmbajtjen 
e këtyre ndryshimeve. 

2. pjesëmarrësit mund të paraqesin drejtpërdrejtë pranë Bankës së 
Shqipërisë, propozime për ndryshime proceduriale apo të vetë 
sistemit AEch. 

3. propozimet sipas pikës 2 të këtij neni paraqiten me shkrim dhe 
përmbajnë një përshkrim të plotë të qëllimit dhe të përftimeve të 
mundshme, të ndryshimit që propozohet. 
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4. Banka e Shqipërisë shqyrton këto propozime dhe vendos në lidhje 
me zbatimin ose jo të ndonjë ndryshimi të propozuar procedural 
apo të sistemit AEch. 

5. Në rast se propozimet refuzohen, Banka e Shqipërisë njofton me 
shkrim propozuesin duke paraqitur edhe arsyet e refuzimit.

NENI 49
BEgATIMI pA ShkAk

1. Një bankë përfituese është subjekt i një pretendimi për begatim 
pa shkak nga një bankë urdhëruese, nëse banka përfituese nuk 
krediton llogarinë e klientit brenda të njëjtës datëvalutë. 

2. Banka përfituese/debitore duhet të kthejë pagesën në rast se:
a) ajo nuk është gjendje të transferojë fondet në llogarinë e klientit 

të saj për shkak të detajeve të pasakta ose kontradiktore të 
llogarisë; 

b) llogaria për të cilën janë destinuar këto fonde është mbyllur.
3. pjesëmarrësi duhet të kthejë pagesat sipas pikave 1 dhe 2 të 

këtij neni tek banka urdhëruese/kreditore brenda 5 (pesë) ditësh 
pune nga dita kur është kryer pagesa në sistemin AEch. kthimi 
i pagesës do të bëhet në përputhje me procedurën e përcaktuar 
në nenin 13, pika 5.

4. për çdo ditë vonesë në kthimin e fondeve sipas pikës 3 të këtij 
neni, banka përfituese e begatuar pa shkak, sanksionohet nga 
banka urdhëruese e cila pretendon begatim pa shkak të bankës 
përfituese me normën repo 1 - javore + 2 pikë përqindje. 

5. Në rast se banka përfituese/debitore subjekt i pretendimit të 
begatimit pa shkak, nuk shlyen detyrimet e saj në shumën dhe 
në afatet e përcaktuara në këtë nen, përbën shkelje të kësaj 
rregulloreje.

NENI 50
pëRgJEgJëSIA Në RASTIN E FoRcAVE MADhoRE

1. pjesëmarrësit në sistem nuk mbajnë përgjegjësi për dëmet që 
rrjedhin nga mospërmbushja e detyrimeve të përcaktuara në këtë 
rregullore, që vijnë si pasojë e gjendjeve të jashtëzakonshme, 
luftërave, demonstratave, turbullirave të tjera civile, fatkeqësive 
natyrore për çdo rrethanë tjetër jashtë kontrollit të tyre, si dhe si 
pasojë e çdo force tjetër madhore.

2. pjesëmarrësi që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e 
veta për shkaqet e përcaktuara në pikën 1, duhet:

a) të njoftojë operatorin e sistemit me shkrim mbi shkakun dhe 
shkallën që ka penguar atë në përmbushjen e detyrimeve;

b) të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të rifilluar përmbushjen 
e detyrimeve sa më shpejt që të jetë e mundur dhe njëkohësisht, 
të përpiqet të minimizoje efektet negative të shkaqeve të 
përcaktuara në pikën 1.
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NENI 51
EFEkTET E LIkUIDIMIT Të NJë pJESëMARRëSI

1. procedurat e likuidimit të pjesëmarrësit dhe/ose të pjesëmarrësve 
të sistemit AEch nuk kanë fuqi prapavepruese ndaj instruksioneve 
të pagesave të hyra në sistemin AEch qendror, përpara datës 
në të cilën është marrë vendimi për likuidimin dhe emërimin e 
likuidatorit të pjesëmarrësit dhe/ose pjesëmarrësve të sistemit 
AEch.

2. pika 1 e këtij neni zbatohet edhe për instruksionet e pagesave 
të hyra në sistemin AEch qendror, pas shpalljes së vendimit 
për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit e më tej, vetëm nëse, 
pas shlyerjes, agjenti shlyerës dhe/ose agjenti/shtëpia e klerimit 
provon se nuk ka pasur dijeni për vendimin e likuidimit përpara 
se ky të bëhej i formës së prerë.

3. Një instruksion pagese konsiderohet që ka hyrë në sistemin 
AEch qendror kur të ketë kaluar validimin për pranim nga ky i 
fundit, dhe të jetë aprovuar nga pjesëmarrësi urdhërues/debitor 
(me përjashtim të rastit kur është përdorur mënyra STp).

4. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përdorë si kolateral letrat me 
vlerë të pjesëmarrësit të vendosur në likuidim, me qëllim për të 
përmbushur detyrimet e tij ndaj pjesëmarrësve të tjerë të sistemit, 
vetëm në rast se këto letra me vlerë nuk janë përdorur si mjet për 
garantimin e ekzekutimit të detyrimeve të tjera. 

NENI 52
koNFIDENcIALITETI

1. pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë zbatojnë rregullat dhe normat e 
konfidencialitetit të informacionit mbi të gjitha instruksionet e 
pagesave të pranuara nga sistemi AEch. 

2. pjesëmarrësit e sistemit AEch mund të shkëmbejë informacione 
me çdo pjesëmarrës tjetër, në lidhje me çdo aspekt të funksionimit 
apo administrimit të këtij sistemi.

3. Secili nga pjesëmarrësit instrukton personelin përkatës, i cili ka të 
drejta për përdorimin informacionit mbi instruksionet e pagesave 
të pranuara në sistemin AEch për ruajtjen e konfidencialitetit 
mbi këtë informacion, në përputhje me rregullat dhe normat e 
konfidencialitetit dhe me dispozitat e kësaj rregulloreje.

4. pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë dhe Banka e Shqipërisë, ushtrojnë 
të njëjtin nivel përkujdesjeje, për mbrojtjen e konfidencialitetit të 
informacionit të konsideruar si konfidencial nga një palë tjetër, si 
ai që ushtrohet për mbrojtjen e informacionit të vet, të klasifikuar 
konfidencial.

5. Dispozitat e këtij neni zbatohen nga pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë 
dhe Banka e Shqipërisë edhe pas mbylljes së llogarisë së 
pjesëmarrësit.
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NENI 53
oRgANIZIMI I BRENDShëM

organizimi i brendshëm i punës brenda njësive të Bankës së Shqipërisë 
për realizmin e detyrave të mësipërme përcaktohet me akt nënligjor të 
Bankës së Shqipërisë. 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN FULLANI
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ShToJcA A: kALENDARI I ANëTARëSIMIT Në AEch. 

Fazat e anëtarësimit

I. Blerja e hardware, software dhe instalimi.
II. Testimi dhe trajnimi.
III. përgatitja e dokumentacionit.
IV. Implementimi dhe kalimi në LIVE.

FAZA E pARë. Blerja e hardware dhe software, instalimi.

1. kandidati për pjesëmarrës në AEch do të sigurojë: 
a. serverin e AEch pjesëmarrësit si në “Server technical specifications 

for pS in AEch participant Technical Requirements v1.0.doc”;
b. S.W.I.F.T Starter Set ose ndërfaqe të tjera të komunikimit me 

rrjetin Swiftnet (Tipi i ndërfaqes do përcaktohet në bisedime me 
kompaninë SWIFT);

c. kompjuter personal (pc) që do të shërbejë si webstation i sistemit 
AEch qendror. ky kompjuter mund të jetë i njëjtë me webstation 
monitorues të AIpS ose tjetër;

d. ndërfaqet e serverit pS me aplikimet e tij të brendshme. 

2. Banka e Shqipërisë do të sigurojë: 
a. lexuesit e kartave (cards Readers), kundrejt një pagese;
b. kartat e sigurisë për vendosjen e çertifikatave (Smart cards), 

kundrejt pagesës;
c. pS Software, falas;
d. VpN Software, falas;
e. dokumentet e nevojshme, manualet (falas).
 
FAZA E DYTë. Testimi dhe trajnimi.

1. Anëtarësimi në shërbimin test boa.aech!p të SWIFTNET Fileact 
për AEch. 

a. kandidati për pjesëmarrës duhet të plotësojë online formsin në 
internet përkatës në www.swift.com; 

b. Banka e Shqipërisë miraton online formsin e kandidatit;
c. kompania SWIFT shton kandidatin në AEch cUg të boa.

aech!p. 
2. Testimi i shkëmbimit të skedarëve në boa.aech!p ndërmjet 

Bankës së Shqipërisë dhe bankës kandidate.
3. Banka e Shqipërisë do të trajnojë 2 ose 3 punonjës të kandidatit 

në sistemin AEch qendror dhe AEch pjesëmarrës.
4. kandidati do të përgatisë formularët VpN për ambientet e testimit 

si në shtojcën h.
5. Banka e Shqipërisë do të përgatisë përdoruesit në AEch qendror 

TEST, VpN, dhe çertifikatat përkatëse. 
6. Banka e Shqipërisë do të instalojë, në ambientet e pjesëmarrësit 
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software e AEch pjesëmarrës dhe VpN. 
7. kandidati në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë do të 

ekzekutojë scriptin e testimit dhe do ta firmosë atë.

FAZA E TRETë. përgatitja e dokumenteve.

1. kandidati do të përgatisë “Rregullat dhe procedurat e brendshme 
të AEch “ të tij në përputhje me këtë rregullore. 

2. Dokumentacioni i përfunduar do të dorëzohet pranë Bankës së 
Shqipërisë për aprovim.

3. Banka e Shqipërisë bën vërejtjet/modifikimet e saj nëse bien 
ndesh me këtë rregullore dhe të tjera të Bankës së Shqipërisë 
dhe ia pasqyron bankës kandidate.

4. Banka kandidate sjell në version përfundimtar “Rregullat dhe 
procedurat e brendshme të funksionimit të AEch” të përpunuara, 
ku ka marrë parasysh tërë korrigjimet e Bankës së Shqipërisë.

 
FAZA E kATëRT. përgatitja për liVe Environment.

1. Banka e Shqipërisë përgatit dhe i dorëzon pjesëmarrësit 
çertifikatën e anëtarësimit.

2. kandidati dhe Banka e Shqipërisë nënshkruajnë kontratën tip 
për pjesëmarrje në AEch. 

3. Anëtarësimi në shërbimin liVe boa.aech të SWIFTNET Fileact 
për AEch: 

a. pjesëmarrësi duhet të plotësojë online në internet formsin 
përkatës në www.swift.com.

b. Banka e Shqipërisë miraton online formsin e pjesëmarrësit;
c. kompania SWIFT shton pjesëmarrësin në AEch cUg të boa.

aech.
4. Testimi i shkëmbimit të skedarëve në boa.aech SWIFTNet 

FileAcT ndërmjet pjesëmarrësit dhe Bankës së Shqipërisë.
5. pjesëmarrësi do të plotësojë dhe do të dorëzojë pranë Bankës së 

Shqipërisë formularët:
a. si në shtojcën D për pjesëmarrje në AEch qendror;
b. si në shtojcën g për pajisje sigurie dhe përdorues në AEch 

qendror dhe AEch pjesëmarrës;
c. si në shtojcën h për përdorues në VpN. 
6. pjesëmarrësi do të përgatisë përdoruesit në AEch pjesëmarrës.
7. pas aprovimit të kërkesave nga Banka e Shqipërisë krijohet profili 

i pjesëmarrësit në AEch qendror, përgatiten kartat e sigurisë 
me çertifikatat e përdoruesve, krijohen përdoruesit në ambientin 
Aech qendror liVe, krijohen përdoruesit në VpN, i dorëzohen 
pajisjet e sigurisë, pjesëmarrësit..

8. Banka e Shqipërisë përcakton ditën e kalimit LIVE të pjesëmarrësit 
dhe njofton me email të gjithë pjesëmarrësit e AEch.

9. kalimi LIVE.
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ShToJcA B : oRARI opERUES I SISTEMIT AEch.

ora Ngjarja operacionet dhe funksionet e mundshme

08.05 Fillimi i ditës. Fillimi ditës së punës në sistemin AEch. Fillojnë procedurat 
për hapjen e ditës së punës dhe zgjasin deri në 08.35

08:35 hapur për aktivitet. pjesëmarrësit mund të dërgojnë dhe të marrin file-t e instruksioneve të pagesave.

08:45 Fillimi i seancës së parë të kleringut. kryhet klerimi i batch-eve të debitimeve direkte për datëvalutën aktuale. 
pozicionet neto të rezultuara konsiderohen si pozicione fillestare për seancën. 

09:00 Fillimi i pranimit të file-ve. Batch-et e urdhërpagesave me vlerë të vogël që presin për 
miratim mund të miratohen dhe të dërgohen në klering.

11.00 Fundi i pranimit të file-ve. pas këtij orari, nuk mund të miratohen më urdhër 
pagesa me vlerë të vogël për këtë seancë. 

11.15 Dërgimi i shlyerjes neto. Sistemi AEch dërgon instruksionin e shlyerjes neto tek 
AIpS. AIpS dërgon përgjigje në sistemin AEch.

11.30 përfundimi i seancës. gjenerohen raportet përfundimtare të seancës. Batch-et e urdhërpagesave 
me vlerë të vogël shpërndahen tek pjesëmarrësit përfitues. 

12.00 Fillimi i seancës së dytë të kleringut. pas seancës së parë nuk kryhet klerim i debitimeve direkte.
12.05 Fillimi i pranimit të file. Si më sipër.
14.30 përfundim i pranimit të file. Si më sipër.
14.45 Dërgimi i shlyerjes neto. Si më sipër.
15:00 Fundi i seancës. Si më sipër.

15:30 cut-off.

Nuk pranohet asnjë informacion i mëtejshëm.
Çdo batch ende në pritje për t’u miratuar, do të refuzohet 
dhe do të njoftohet pjesëmarrësi përkatës. 
prodhohet raporti i debitimeve direkte, që tregon 
debitimet direkte që do të shlyhen të nesërmen.

16:00 Fundi i ditës, mbyllja e sistemit. kryhen procedurat e mbylljes së ditës, gjenerohen raportet e fundit të ditës.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

�20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

�20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �2�

ShToJcA c – VETëVLERëSIM I opERIMIT Në SISTEMIN AEch.

pjesëmarrësi:   ________________________________

Vetëvlerësim për vitin ________________________________

Vlerësimet vjetore paraqiten në janar

Lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme:

A Veprimtari kriminale lidhur me sistemin AEch
1) A ka hasur institucioni juaj ndonjë veprimtari kriminale ose 

përpjekje të tilla në kuadrin e sistemit AEch gjatë vitit?
2) Nëse po, a është raportuar tek Banka e Shqipërisë sipas kushteve 

të kontratës tip të pjesëmarrjes në sistemin AEch? 
3) A është identifikuar dhe korrigjuar metoda e përdorur? 
4) A rezultoi kjo veprimtari në humbje financiare për institucionin 

apo për klientët tuaj? 
5) Nëse po, a po punohet ende për kompensimin e këtyre humbjeve? 

B. planifikimi i ngjarjeve të paparashikuara dhe i lehtësive përkatëse 
1) A ka institucioni juaj një plan të dokumentuar për ngjarjet e 

paparashikuara lidhur me operacionet në sistemin AEch?
2) A mbulon plani mjaftueshëm skenare të mundshme të ngjarjeve 

të paparashikuara?
3) A mban institucioni juaj mjete backup kompjuterike dhe/apo për 

ndërfaqen SWIFT që shfrytëzohet për ndërlidhjen me sistemin 
AEch? 

4) Nëse po, a janë këto lehtësi fizikisht të ndara nga vendndodhja 
kryesore e stacionit SWIFT?

5) A ka institucioni juaj webstations/servers të lirë për të mbështetur 
operacionet në sistemin AEch, në rast të një dështimi të një 
webstation.

6) A ka testuar institucioni juaj plane për ngjarje të paparashikuara 
për komunikime mbështetëse në rast të humbjes së lidhjeve të 
VNp?

7) A mendoni se rreziqet e mundshme për punën janë adresuar 
dhe janë analizuar në mënyrë të kënaqshme?

c. periudha e ndërprerjes së operimit dhe qëndrueshmëria e sistemit 
1) A kanë qenë operacionet tuaja në sistemin AEch subjekt i 

ndërprerjeve të rëndësishme të funksionimit?
2) Nëse po, a janë raportuar këto tek Banka e Shqipërisë dhe a 

janë regjistruar në regjistrin e ngjarjeve të paparashikuara, në 
përputhje me procedurat e sistemit AEch? 

3) A jeni të kënaqur se sistemet tuaja të lidhura me sistemin AEch 
kanë kapacitet dhe qëndrueshmëri të mjaftueshme për të 
mbuluar trafikun tuaj të pagesave në sistemin AEch, në kohë 
dhe në mënyrë të sigurtë? 
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ShToJcA E – REgJISTRIMI I NgJARJEVE Të pApARAShIkUARA.

Data 
e ngjarjes

ora 
e ngjarjes

Natyra 
e problemit

Veprimi i 
ndërmarrë

ora e rregullimit 
të problemit 

Banka ______________për muajin ___________të vitit___________

Dërgojeni këtë raport në fund të çdo muaji tek njësia që mbulon 
suportin e sistemit AEch.

ShToJcA F – pARAMETRAT E SISTEMIT.

Ndarjet kohore aktuale të parametrave të sistemit AEch janë si më 
poshtë: 

 parametri Ndarja

periudha maksimale e paraqitjes 
së debitimit direkt

10 ditë pune para datëvalutës

periudha minimale e paraqitjes 
së debitimit direkt 3 ditë pune para datëvalutës

Fundi i periudhës pritëse të debitimit direkt Nata e Cut-off-it para datëvalutës 

Vlera maksimale e urdhërpagesës 
me vlerë të vogël Më e vogël se 1.000.000

Vlera maksimale e debitimit direkt Më e vogël se 1.000.000
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ShToJcA g – FoRMULAR pëR pAJISJE SIgURIE.

koNFIDENcIAL

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I TEkNoLogJISë Së INFoRMAcIoNIT 

këRkESë pëR pAJISJE SIgURIE

Tiranë, më 
      për Bankën e Shqipërisë
      Autorizuesi

(______________________)
BANkA_________________________________________________

si pjesëmarrëse në sistemin AIpS, ka nevojë për pajisje sigurie si më 
poshtë:

Nr Emri i pajisjes copë Çmimi për njësi1 Vlera
1 kartë sigurie
2 Lexues kartash sigurie

emrat e personave(emër,mbiemër) që do të përdorin kartat:

Shënime :____________________________________________________________

 
      për Bankën:
      Autorizuesi i kërkesës

(______________________)

pajisjet e sigurisë u dorëzuan, sipas procesverbalit përkatës në datë:______________________

� Vlefta e pajisjeve të sigurisë do t’u mbahet bankave të nivelit të dytë nga llogaria përkatëse 
pas dorëzimit të tyre. 
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ShToJcA h – FoRMULAR pëR NDRYShIME Në RRJETIN VpN.

koNFIDENcIAL

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I TEkNoLogJISë Së INFoRMAcIoNIT

këRkESë pëR NDRYShIME Në RRJETIN VpN

Tiranë, më 
      

Banka që paraqet kërkesën për ndryshime:

________________________________

për Bankën e Shqipërisë
Autorizuesi

(___________________)

Arsyeja dhe detaje për ndryshimet :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

      për Bankën:
      Autorizuesi i kërkesës

(______________________)
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ShToJcA I - koNTRATA TIp.

koNTRATA E pJESëMARRJES Në AEch (ALBANIAN ELEcTRoNIc 
cLEARINg hoUSE)

NENI 1
pALëT

kjo marrëveshje lidhet midis Bankës së Shqipërisë, me adresë: Sheshi 
“Skënderbej”, Nr. 1, Tiranë, përfaqësuar ligjërisht në këtë marrëveshje 
nga Zëvendësguvernatori i parë, z.___________________dhe bankës 
______________ (referuar më poshtë si “pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë”) 
me adresë ____ , përfaqësuar nga drejtori i saj z.__________. 

NENI 2
oBJEkTI

objekti i kësaj kontrate është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve 
të Bankës së Shqipërisë të cilat lindin në kuadrin e ofrimit prej saj të 
shërbimeve të klerimit së pagesave me vlerë të vogël në sistemin AEch si 
operatore dhe administratore e vetme e këtij sistemi si dhe e të drejtave 
dhe detyrimeve të bankës ........ si pjesëmarrëse e drejtpërdrejtë në këtë 
sistem. 

NENI 3
BAZA LIgJoRE

kjo kontratë hartohet në përputhje me:
a) ligjin nr. 7850, datë 29.07.1994” ”kodi civil i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar; 
b) ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar;
c) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”;
ç)  rregulloren nr.55 datë 26.09.2007 “për funksionimin e sistemit 

të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)” (Rregullat e 
Sistemit AEch), të miratuar nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë; si dhe 

d) akteve të tjera normative të Bankës së Shqipërisë. 

NENI 4
pëRkUFIZIME DhE INTERpRETIME 

4.1. Termat e përdorur në kontratë janë në përputhje me termat e 
përcaktuar në Rregullat e Sistemit AEch, të miratuar nga këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 
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4.2. Çdo kusht ose formulim i kontratës që mund të sjellë paqartësi 
do të interpretohet në kontekstin e tërësisë së Rregullave të 
Sistemit AEch dhe në këndvështrimin e qëllimit për të cilin është 
lidhur kjo kontratë nga palët. 

4.3. për të gjitha çështjet që nuk përcaktohen shprehimisht në këtë 
kontratë, aplikohen dispozitat ligjore në fuqi dhe Rregullat e 
Sistemit AEch.

NENI 5 
kohëZgJATJA

kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët dhe do të 
zgjasë për një periudhe kohe të pacaktuar.

NENI 6
ANgAZhIMI I pALëVE

pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë në sistemin AEch dhe Banka e 
Shqipërisë, angazhohen për zbatimin e kushteve të kësaj kontrate 
në lidhje me ofrimin e shërbimeve në kuadrin e sistemit AEch nga 
Banka e Shqipërisë, me qëllim shkëmbimin e file-ve të instruksioneve të 
urdhër pagesave me vlerë të vogël midis pjesëmarrësve; llogaritjen e 
pozicioneve shumëpalëshe neto; dërgimin e një instruksioni shlyerjeje 
neto në sistemin AIpS, si dhe për respektimin e ndryshimeve të 
herëpashershme që mund t’i bëhen kontratës, me pëlqimin paraprak 
të palëve. 

NENI 7
pAkThYEShMëRIA (pAREVokUEShMëRIA) E INSTRUkSIoNEVE Të 

pAgESAVE Në SISTEMIN AEch

7.1. Batch-i i urdhërpagesave, i miratuar gjatë një seance nga një 
pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në sistemin AEch qendror, nuk 
mund të kthehet (revokohet). 

7.2 kthimi (revokimi) i debitimit direkt dërgohet në sistemin AEch 
qendror nga pjesëmarrësi debitor përpara mbarimit të cut-off-it 
të ditës së fundit para datëvalutës së klerimit të instruksioneve të 
debitimit direkt.

7.3. pjesëmarrësi debitor duhet të kthejë (revokojë) të gjitha batch-
et me debitime direkte, të dërguara nga një/disa pjesëmarrës 
kreditorë, në rastet kur pjesëmarrësi debitor nuk disponon fonde 
të mjaftueshme në llogarinë e tij të shlyerjes në sistemin AIpS. 

7.4. pjesëmarrësi kreditor mund të kërkojë kthimin e instruksionit të 
debitimit direkt vetëm nëpërmjet refuzimit të së njëjtës pagesë 
nga pjesëmarrësi debitor, minus tarifën përkatëse për përdorimin 
e sistemit AEch, sipas rregullave të këtij sistemi. 

7.5. pjesëmarrësi urdhërues mund të kërkojë kompensimin e një 
pagese të shlyer vetëm nëpërmjet inicimit të një pagese të re 
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nga përfituesi i begatuar pa shkak, me kah të kundërt me urdhër 
pagesën fillestare minus komisionin e bankës së begatuar pa 
shkak dhe tarifës për përdorimin e sistemit, sipas përcaktimeve 
të Rregullave të sistemit AEch. përfituesi nuk ka detyrim të kthejë 
menjëherë fondet e marra, subjekt i dispozitave të “Begatimit pa 
shkak”, por duhet t’i kthejë këto fonde në përputhje me Rregullat 
e Sistemit AEch.

NENI 8
EFEkTI I LIkUIDIMIT Të pJESëMARRëSIT Në pAgESAT E ShLYERA

8.1. procedurat e likuidimit të pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë dhe/ose 
të pjesëmarrësve të sistemit AEch nuk kanë fuqi prapavepruese 
ndaj instruksioneve të pagesave të shlyera sipas instruksioneve 
të pagesave përkatëse, përpara datës në të cilën është marrë 
vendimi për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit të pjesëmarrësit 
të drejtpërdrejtë dhe/ose të një ose disa prej pjesëmarrësve të 
sistemit AEch.

8.2  Një instruksion pagese konsiderohet që ka hyrë në sistemin 
AEch qendror kur të ketë kaluar validimin për pranim nga ky i 
fundit dhe të jetë aprovuar nga pjesëmarrësi urdhërues/debitor 
(me përjashtim të rastit kur është përdorur mënyra STp).

8.3. pika 1 e këtij neni zbatohet edhe për instruksionet e pagesave 
të hyra në sistemin AEch qendror, pas shpalljes së vendimit 
për likuidimin dhe emërimin e likuidatorit e më tej, vetëm nëse, 
pas shlyerjes, agjenti shlyerës dhe/ose agjenti/shtëpia e klerimit 
provon se nuk ka pasur dijeni për këtë vendim.

8.4 Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përdorë si kolateral letrat me 
vlerë të pjesëmarrësit të vendosur në likuidim, me qëllim për të 
përmbushur detyrimet e tij ndaj pjesëmarrësve të tjerë të sistemit, 
vetëm në rast se këto letra me vlerë nuk janë përdorur si mjet për 
garantimin e ekzekutimit të detyrimeve të tjera.

NENI 9
Të DREJTAT DhE DETYRIMET E BANkëS Së ShqIpëRISë

Banka e Shqipërisë, në rolin e saj si pronare, organizuese, administruese, 
operatore, mbikëqyrëse, agjente shlyerje dhe pjesëmarrëse në shlyerje, 
ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në Rregullat e Sistemit 
AEch.

NENI 10
Të DREJTA DhE DETYRIMET E pJESëMARRëSIT

pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë në sistemin AEch, ka të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet e përcaktuara në Rregullat e Sistemit AEch.
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NENI 11
MëNYRA E NJoFTIMIT

11.1. Çdo njoftim, kërkesë ose çdo lloj komunikimi ndërmjet palëve 
bëhet me postë zyrtare të regjistruar, faks, e-mail dhe në rastet 
kur komunikimi me mjetet e lartpërmendura është i pamundur, 
me telefon në adresat, numrat telefonikë dhe personat e 
kontaktit përkatës të palëve. 

11.2. Secila palë është e detyruar të njoftojë palën tjetër për ndryshimet 
e mundshme të adresave, numrave telefonikë dhe të personave 
të kontaktit brenda 5 ditësh pune nga ndryshimi i tyre.

11.3. Në rast se njoftimi ose kërkesa mbërrin tek i adresuari pas 
orës 16.00 të ditës së punës, përjashtimisht nga paragrafët e 
mësipërm, ai cilësohet i marrë në orën 08.05 të ditës pasardhëse 
të punës.

NENI 12
NDRYShIMET E koNTRATëS

12.1. kushtet e kësaj kontrate mund të ndryshohen vetëm me shkrim 
dhe me vullnetin, dhe pëlqimin e të dyja palëve.

12.2. Çdo ndryshim, shtesë ose shfuqizim i plotë ose i pjesshëm i 
kësaj kontrate nuk do të ketë fuqi nëse nuk është kryer me 
shkrim dhe nënshkruar nga përfaqësuesit e autorizuar të të dyja 
palëve.

NENI 13
ZgJIDhJA E koNTRATëS

13.1 palët kanë të drejtë të zgjidhin kontratën në mënyrë të njëanshme 
duke njoftuar me shkrim palën tjetër, të paktën 10 (dhjetë) ditë 
përpara datës që ata dëshirojnë të zgjidhin kontratën duke 
kërkuar plotësimin e detyrimeve financiare të cilat rrjedhin nga 
kjo kontratë.

13.2 kontrata mund të zgjidhet sipas pikës 1 të këtij neni edhe pas 
miratimit nga Banka e Shqipërisë të kërkesës me shkrim së 
pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë për t’u tërhequr nga pjesëmarrja 
në sistemin AEch të paraqitur në afatin e përcaktuar në pikën 
13.1. kontrata konsiderohet e zgjidhur në datën të përcaktuar 
paraprakisht në kërkesë, datë në të cilën ai synon të tërhiqet 
nga pjesëmarrja në sistemin AEch. 

13.3 pas marrjes së kërkesës në përputhje me pikën 13.2., Banka e 
Shqipërisë brenda 7 ditësh pune refuzon ose miraton kërkesën si 
dhe informon të gjithë pjesëmarrësit e sistemit AEch mbi datën 
e tërheqjes së pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë. Në rast se Banka 
e Shqipërisë miraton kërkesën, pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë nuk 
lejohet të iniciojë instruksione të reja pagese me datë valutë 
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pas datës së përcaktuar në vendimin për miratimin e tërheqjes 
së tij. 

13.4 Në datën e tërheqjes nga pjesëmarrja në AEch, Banka e 
Shqipërisë mbyll dhe fshin llogarinë e teknike të pjesëmarrësit 
në AEch pas mbledhjes së tarifave dhe pas shlyerjes së të 
gjitha detyrimeve të pjesëmarrësit të tërhequr në lidhje me 
instruksionet e vlefshme të pagesave, tashmë të pranuara.

NENI 14
ZgJIDhJA E MoSMARRëVEShJEVE

14.1. palët respektojnë legjislacionin shqiptar në fuqi dhe përpiqen që 
mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë zbatimit të kontratës, 
t’i zgjidhin me mirëkuptim midis tyre. 

14.2. pala që gjykon se ekziston një mosmarrëveshje, njofton palën 
tjetër duke bërë një përshkrim të plotë të çështjeve që kërkojnë 
zgjidhje.

14.3. personat e autorizuar të palëve të përfshira në mosmarrëveshje 
duhet të bëjnë personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të 
tyre përpjekje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, mbi parimin e 
ruajtjes së vazhdimësisë së punës.

14.4. Nëse personat e autorizuar të palëve apo përfaqësuesit e tyre 
nuk janë në gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjen brenda 14 
ditësh nga marrja e njoftimit apo për një kohë më të gjatë të 
miratuar nga palët, njëra palë njofton palën tjetër se çështja 
nuk është zgjidhur. 

14.5. për të gjitha mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen me 
mirëkuptim, organi kompetent është gjykata e Rrethit gjyqësor, 
Tiranë.

NENI 15
hYRJA Në FUqI

15.1. kjo kontratë është përpiluar në 4 (katër) kopje origjinale në 
gjuhën shqipe dhe secila nga palët mban një kopje. 

15.2. kontrata pasi u lexua nga palët, u konsiderua e redaktuar 
sipas pëlqimit të tyre dhe u nënshkrua me vullnetin e tyre të 
lirë e të pavesuar.

15.3. kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.
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kontaktet fillestare

Detajet kontaktuese të palëve janë si më poshtë:

Banka e Shqipërisë
për vëmendjen e:  ………………………..
     Banka e Shqipërisë
     Sheshi “Skënderbej”, Nr. 1, Tiranë, Shqipëri
     Tel: 0� 2 
     Faks: 0� 2

pjesëmarrësi: 
për vëmendjen e:  ………………………..
     ………………………..
     ………………………..
     ………………………..
     Tel : ………………….
     Faks : ………………..

kjo kontratë firmoset nga: 

për Bankën e Shqipërisë

………………………………………. 
Emri dhe firma e personit të autorizuar

Në praninë e:

……………………………………..
Emri dhe firma e dëshmitarit

për pjesëmarrësin   

……………………………………….
Emri dhe firma e personit të autorizuar

Në praninë e:

……………………………………..
Emri dhe firma e dëshmitarit



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

��0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ���

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

��0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ���

REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 56, datë 26.09.2007

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “MBI RREgULLAT E BRENDShëM Të 

FUNkSIoNIMIT Të SISTEMIT Të kLERIMIT Të pAgESAVE ME VLERë Të 
VogëL – AEch”

Në bazë dhe për zbatim të neneve 3, 14 dhe 21, 43, shkronja “f” 
të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar; nenit 129, pika 6 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit 
të Sistemeve të pagesave dhe Departamentit të Teknologjisë dhe 
Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi rregullat e brendshëm të funksionimit të 
sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Ngarkohen njësitë organizative përkatëse të Bankës së Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Me miratimin e këtij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 52, datë 
29.06.2005 i këshillit Mbikëqyrës “për miratimin e rregullave të 
brendshëm të funksionimit të sistemit të kryqëzimit të pagesave me 
vlerë të vogël AEch”.

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

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 RREgULLAT E BRENDShëM Të FUNkSIoNIMIT 
Të SISTEMIT Të kLERIMIT Të pAgESAVE ME VLERë Të 

VogëL – AEch”.

kREU I
Të pëRgJIThShME

NENI 1
oBJEkTI, qëLLIMI DhE FUShA E ZBATIMIT

1. objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe 
procedurave për administrimin, operimin, monitorimin dhe 
kontrollin e sistemit AEch nga Banka e Shqipërisë, si operator 
dhe administrator i sistemit AEch, në zbatim të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
(AEch)”.

2. Subjekte të kësaj rregulloreje janë njësitë organizative të Bankës 
së Shqipërisë, të përcaktuara në këtë rregullore.

NENI 2
BAZA JURIDIkE

kjo rregullore nxirret në bazë dhe në zbatim të akteve të 
mëposhtme: 

a. ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, neneve 3, 14 dhe 21;

b. ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”;

c. rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AEch)“, miratuar me vendimin nr. 55, datë 
26.09.2007 nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë”.

NENI 3
pëRkUFIZIME

Në zbatim të kësaj rregulloreje, do të jenë termat e përdorur në 
rregulloren “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë 
të vogël (AEch)” si dhe termat e mëposhtëm: 

1) BILL - është një modul në sistemin AEch që llogarit dhe faturon 
tarifat dhe komisionet për këtë sistem.

2) Çertifikimi në AEch - është hapi i fundit i anëtarësimit kur një 
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pjesëmarrës pajiset me çertifikatë pjesëmarrjeje në AEch.
3) DkF - është Departamenti i kontabilitetit dhe Financës, në 

Bankën e Shqipërisë.
4) DSp - është Departamenti i Sistemeve të pagesave, që ka 

funksionet e operatorit të sistemit AEch.
5) DTI - është Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, që 

njihet si Administrator Teknik i sistemit AEch.
6) Error reporting - është një listë me pagesa jo të shlyera në 

sistemin AIpS.
7) kompania SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) - është kompania ndërkombëtare e cila 
ofron shkëmbim global të sigurt mesazhesh FIN dhe skedarësh.

8) kujdestar i një sistemi - është njësia organizative e cila miraton 
listën e përdoruesve dhe profilet e tyre, ndjek operimin e 
përgjithshëm mbi sistemin, si dhe inicion dhe pranon ndryshimet 
apo përmirësimet e nevojshme në lidhje me të.

9) Llogari teknike - është llogaria në të cilën ruhen gjurmët e 
debitimeve dhe kreditimeve për vlerat e batch-eve të pranuara 
gjatë një seance kleringu. Vlera e çdo llogarie teknike në fillim 
të çdo seance kleringu është zero.

10) Log file - quhet një skedar ku pasqyrohet historiku i ditës së 
punës në sistemin AEch.

11) MF - është Ministria e Financave si pjesëmarrës i tërthortë.
12) profil i përdoruesit - është bashkësia e të drejtave në sistem/

nënsistem që i jepen një përdoruesi sistemi/nënsistemi në 
funksion të detyrave të tyre funksionale sipas shtojcës B. këto 
të drejta përcaktohen nga kujdestari i sistemit dhe janë subjekt i 
rishikimit periodik.

13) profil i pjesëmarrësit - është bashkësia e të dhënave të 
pjesëmarrësit të cilat regjistrohen në sistem AEch qendror dhe e 
identifikojnë atë në mënyre unike sipas shtojcës D të rregullores 
“për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AEch)“

14) Server - është një kompjuter, i cili siguron shërbime për 
kompjuterat e tjerë ose për software-in që ekzekutohet në të.

15) Shërbimi - është një pjesë e programit aplikativ të sistemit AEch 
që kryen një funksion të caktuar.

16) Sistem test - quhet tërësia e hardware dhe software që shërben 
për efekt testimi të sistemit AEch.

17) Statement file - është një listë me pagesa të shlyera në sistemin 
AIpS.

18) “Shoqëria IT” - është kompania Montran me të cilën Banka e 
Shqipërisë ka marrëdhënie kontraktuale për mirëmbajtjen dhe 
përditësimin e sistemit AEch.
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kREU II
FUNkSIoNET E DEpARTAMENTEVE DhE Të DEgëVE Në 

SISTEMIN AEch

NENI 4
FUNkSIoNET E DSp

DSp në sistemin AEch ushtron funksionet e mëposhtme:

a) është kujdestar i sistemit AEch;
b) administron profilet e pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë të sistemit 

AEch si dhe llogaritë e pjesëmarrësve të tjerë të këtij sistemi;
c) administron kalendarin dhe oraret e funksionimit të sistemit 

AEch;
d) kryen procedurat për kufizimin e përkohshëm, pezullimin dhe 

përjashtimin e pjesëmarrësve në AEch; 
e) përfaqëson Bankën e Shqipërisë si pjesëmarrëse e drejtpërdrejtë, 

duke pasqyruar transaksionet sipas nenit 33 të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
(AEch)”;

f) merr pjesë në hartimin dhe rishikimin e kuadrit rregullativ të 
sistemit;

g) mbikëqyr sistemin në përputhje me nenin 8 të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
(AEch)”;

h) përgatit dhe boton statistika mbi ecurinë e sistemit;
i) bashkëpunon me departamentet e tjerë në lidhje me zbatimin e 

rregulloreve të sistemit;
j) mban kontaktet me pjesëmarrësit.

NENI 5
FUNkSIoNET E DTI

DTI në sistemin AIpS ushtron funksionet e mëposhtme:

a) mirëmban teknikisht sistemet AEch qendror, AEch pjesëmarrës 
si dhe sistemin boa.aech SWIFTNet FileAct;

b) administron politikën e sigurisë në sistemin AEch dhe ndërton 
mekanizma të sigurtë për:

i. mbrojtjen e aksesit ndaj tij,
ii. autentifikimin e dërguesit të instruksionit të pagesës, 
iii. mbrojtjen e besueshmërisë dhe të konfidencialitetit të 

informacionit të marrë dhe të ruajtur nga sistemi AEch;
c) shqyrton kërkesat nga përdoruesit për zhvillime të reja në sistemin 

AEch dhe i implementon ato në sistem;
d) është pikë kontakti me shoqërinë IT dhe ndjek kontratën me të;
e) administron përdoruesit sipas nenit 9.
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NENI 6 
FUNkSIoNE Të pëRBAShkëTA MES DSp DhE DTI

DSp dhe DTI në sistemin AEch ushtrojnë funksione të përbashkëta 
si më poshtë:

a) ndjekin procedurat e anëtarësimit të një pjesëmarrësi të ri;
b) mbështesin pjesëmarrësit gjatë funksionimit të sistemit AEch;
c) administrojnë AEch cUg të shërbimit të sistemit AEch dhe 

boa.aech SWIFTNet FileAct;
d) administrojnë situatat e paparashikuara në sistemin AEch;
e) informojnë Departamentin e Mbikëqyrjes për çdo rast të 

shkeljeve të detyrimeve të parashikuara në rregulloren “për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AEch)”.

kREU III
ANëTARëSIMI DhE ÇERTIFIkIMI I NJë pJESëMARRëSI Të RI

NENI 7
pRocEDURAT E DEpARTAMENTEVE Në pRocESIN E ANëTARëSIMIT Të 

pJESëMARRëSIT

1. procedurat e anëtarësimit të një pjesëmarrësi ndiqen nga DSp 
dhe DTI në përputhje me kreun IV të rregullores “për Funksionimin 
e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch.) “.

2. për anëtarësimin e një pjesëmarrësi të drejtpërdrejtë në Sistemin 
AEch, DSp vepron si më poshtë:

a. miraton kërkesën e kandidatit për pjesëmarrës në qoftë se 
kandidati plotëson kushtet e përcaktuara në rregulloren “për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
(AEch)”;

b. informon kandidatin mbi të drejtat dhe detyrimet që lindin me 
anëtarësimin e tij si pjesëmarrës në sistemin AEch duke i vënë 
në dispozicion:

i. rregulloren “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AEch),

ii. kontratën tip të pjesëmarrjes,
iii. vendimin e këshillit Mbikëqyrës mbi “Miratimin e tarifave të 

përdorimit të sistemit shqiptar të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël - AEch”;

c. i dorëzon kandidatit kalendarin e anëtarësimit sipas shtojcës A;
d. i dorëzon kandidatit çertifikatën e anëtarësimit pas miratimit të 

bazës rregullative dhe scriptit të testimit;
e. krijon pjesëmarrësin e ri në sistemin AEch pas çertifikimit të 

bankës dhe nënshkrimin e kontratës tip të pjesëmarrjes;
f. njofton pjesëmarrësit e tjerë për anëtarësimin e pjesëmarrësit të 

ri 5 (pesë) ditë pune para datës në të cilën ky pjesëmarrës fillon 
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veprimtarinë live në sistemin AEch;
g. ruan dokumentacionin e anëtarësimit të pjesëmarrësit.
3. për anëtarësimin e një pjesëmarrësi të ri në sistemin AEch, DTI 

kryen funksionet e mëposhtme:
a) udhëzon dhe ndjek procesin e anëtarësimit të kandidatit në 

shërbimin boa.aech SWIFTNet FileAct dhe AEch cUg;
b) informon kandidatin për infrastrukturën teknike që duhet të ketë 

në dispozicion si më poshtë:
i. webstation të AEch qendror dhe pjesëmarrës,
ii. linjë interneti,
iii. linjë telefonike,
iv. anëtarësim në sistemin boa.aech SWIFTNet FileAct,
v. personel të kualifikuar teknik ;
c) i vë në dispozicion kandidatëve dokumentacionin teknik të 

mëposhtëm:
i. dokumenti “përgatitja e kompjuterave për të aksesuar AEch 

qendror dhe AEch pjesëmarrës.doc”,
ii. dokumenti “AEch participant Technical Requirements 

v1.0.doc”,
iii. dokumenti “AEch participant User Manual v1.0.doc”,
iv. dokumenti “AEch Security Management”;
d) informon kandidatët për kushtet teknike që duhet të plotësojnë 

të cilat janë:
i. specifikimi i parametrave të serverit të pjesëmarrësit,
ii. specifikimi i parametrave të webstationit të pjesëmarrësit,
iii. specifikimi i parametrave të pajisjeve të sigurisë;
e) instalon serverin AEch pjesëmarrës; 
f) pajis kandidatin për pjesëmarrës me software të VpN të sistemit 

AEch dhe e instalon atë në ambientet e pjesëmarrësit;
g) pas përfundimit të procesit të anëtarësimit sipas formularit 

në shtojcën g të rregullores “për funksionimin e sistemit të 
klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)” kryen pajisjen e 
pjesëmarrësit të ri me çertifikata dixhitale dhe pajisje sigurie;

h) krijon përdoruesit në VpN sipas formularit në shtojcën h të 
rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AEch)”; 

i) krijon dy oficerët e sigurisë në sistemin AEch qendror me kërkesë 
me shkrim të vetë pjesëmarrësit;

j) instrukton me e-mail bankat pjesëmarrëse të shtojnë në sistemet 
e tyre AEch pjesëmarrës kodin BIc të pjesëmarrësit të ri.

4. Në procesin e anëtarësimit të kandidatit në sistemin AEch, DSp 
dhe DTI kanë këto funksione të përbashkëta:

a. përcaktojnë afatet e kalendarit të anëtarësimit të kandidatit për 
pjesëmarrës;

b. trajnojnë përdoruesit e ardhshëm për funksionet e sistemit AEch 
qendror dhe AEch pjesëmarrës;

c. kryejnë testime për të gjitha tipet e operacioneve në sistem së 
bashku me kandidatin për pjesëmarrës;

d. këshillojnë kandidatin gjatë procesit të hartimit të bazës 
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rregullative për veprimtari në sistemin AEch; 
e. vendosin nëse kandidati plotëson të gjitha kushtet për pjesëmarrje 

në sistemin AEch.

kREU IV
ADMINISTRIMI I SISTEMIT AEch

NENI 8
ADMINISTRIMI I pJESëMARRëSIT Të DREJTpëRDREJTë

Administrimi i pjesëmarrësit, kryhet nga DSp, i cili:

1. krijon pjesëmarrësin në AEch qendror pas çertifikimit të tij 
dhe nënshkrimit të kontratës tip të pjesëmarrjes si dhe njofton 
pjesëmarrësit e tjerë për fillimin e veprimtarisë së pjesëmarrësit 
të ri dhe për datën në të cilën pjesëmarrësit e tjerë mund të 
fillojnë shkëmbimin e pagesave me të.

2. Modifikon profilin e pjesëmarrësit me kërkesë të këtij të fundit.
3. kufizon përkohësisht ose pezullon aksesin e pjesëmarrësit sipas 

procedurave të përcaktuara në rregulloren “për funksionimin e 
sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch). 

4. përjashton pjesëmarrësin nga AEch, në rastet dhe sipas 
procedurave të përcaktuara në rregulloren “për funksionimin e 
sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)” dhe 
veç të tjerash, njofton me shkresë zyrtare:

i. Departamentin e Mbikëqyrjes, për ekzekutimin e mbylljes së 
llogarisë teknike të bankës pjesëmarrëse, 

ii. DTI, për fshirjen e përdoruesve të bankës pjesëmarrëse.

NENI 9
ADMINISTRIMI I pëRDoRUESVE

1. DSp me cilësinë e kujdestarit të sistemit AEch përcakton dhe 
miraton profilet në sistemin AEch, shtojca c, shtojca D (subjekt 
ndryshimi).

2. Administrimi i përdoruesve në Bankën e Shqipërisë bëhet nga 
DTI, i cili kryen veprimet e mëposhtme:

a) krijon profilet në sistemin AEch qendror dhe pjesëmarrës;
b) krijon përdoruesit e rinj në sistemin AEch test me kërkesë të 

dërguar me e-mail të drejtuesit të DSp;
c) krijon përdoruesit e rinj në sistemin AEch primar kryhet 

përkundrejt plotësimit të formularit në shtojcën B. Formulari 
nënshkruhet nga drejtuesi i departamentit që inicion kërkesën, si 
dhe miratohet nga drejtuesi i DSp dhe DTI;

d) me miratimin e formularit sipas pikës (c) të këtij neni:
i. krijon rregullin në Firewall për këtë përdorues, sipas procedurave 

përkatëse,
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ii. lëshon çertifikatën dixhitale për këtë përdorues, 
iii. instalon lexuesin e kartave të sigurisë pranë webstationit të 

përdoruesit,
iv. krijon përdoruesit në sistemin AEch qendror dhe/ose 

pjesëmarrës;
e) ndryshon profilin e një përdoruesi për një periudhë të caktuar me 

kërkesë të departamentit përkatës pas nënshkrimit të formularit 
në shtojcën B, pjesë integrale e kësaj rregulloreje, nga drejtuesi 
i DTI dhe DSp;

f) çaktivizon përdoruesin me ndryshimin e vendit të punës me 
kërkesë të drejtorit të departamentit përkatës dhe me miratimin 
e drejtuesit të DSp;

g) shton, modifikon, fshin një përdorues të pjesëmarrësit të 
drejtpërdrejtë vetëm me kërkesë me shkrim dhe/ose me e-
mail të pjesëmarrësit bazuar në nenin 47 të rregullores “ për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
AEch;

h) ndryshon fjalëkalimin e përdoruesit të pjesëmarrësit të 
drejtpërdrejtë në rast pamundësie të kryerjes së kësaj procedure 
nga pjesëmarrësi dhe me kërkesë me shkrim prej tij;

i) rinovon çdo vit çertifikatat dixhitale të përdoruesve të sistemit të 
pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë të paraqitura prej tyre në Bankën 
e Shqipërisë, në përfundim të afatit të skadencës.

NENI 10
ADMINISTRIMI I kALENDARIT

kalendari i sistemit AEch administrohet nga DSp, i cili në bazë të 
njoftimit zyrtar të DMJIEk mbi kalendarin e festave zyrtare: 

a. plotëson kalendarin për vitin pasardhës para fillimit të vitit të ri 
ushtrimor;

b. ndryshon kalendarin dhe njofton pjesëmarrësit, jo më vonë se 5 
(pesë) ditë pune nga data e kryerjes së këtyre ndryshimeve.

NENI 11
TESTIMI DhE ApLIkIMI I NDRYShIMEVE

1. Specialistët e DTI dhe DSp testojnë në ambientin test të sistemit 
AEch variantet e reja të instaluara nga DTI.

2. Në rast se testimi rezulton i suksesshëm, me miratimin e drejtuesit 
të DTI, variantet e reja zbatohen në sistemin primar dhe backup 
AEch.

3. Në rast se lind nevoja për ndryshime në sistem, pranë drejtuesit të 
DSp -së dhe DTI-së paraqitet një kërkesë me shkrim nga drejtuesi 
i departamentit pranë Bankës së Shqipërisë ose pjesëmarrësi i 
drejtpërdrejtë që kërkon ndryshimin.

4. Drejtuesit e DSp dhe DTI miratojnë kërkesën në rast se çmojnë 
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të arsyeshëm aplikimin e ndryshimit në sistem, në përputhje me 
nenin 43 të rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël AEch.

NENI 12
VEpRIME Të TJERA ADMINISTRUESE

1. DSp përveç sa parashikohet në dispozitat e kësaj rregulloreje 
kryen edhe veprimet e mëposhtme administruese:

a) përgatit analiza dhe prodhon statistika në lidhje me funksionimin 
e sistemit AEch;

b) mban dhe përditëson listën e personave të kontaktit të çdo 
pjesëmarrësi; 

c) njofton pjesëmarrësit për listën e përditësuar të personave të 
kontaktit të Bankës së Shqipërisë.

2. DTI, përveç sa parashikohet në dispozitat e kësaj rregulloreje 
kryen edhe veprimet e mëposhtme administruese:

a) mbështet dhe zhvillon infrastrukturën teknologjike të sistemit 
AEch;

b) identifikon dhe zgjidh problemet që lidhen me funksionimin e 
përgjithshëm; 

c) kryen procedurat e çertifikimit dixhital të sigurisë në sistem, 
nëpërmjet gjenerimit të çertifikatave dixhitale të serverave dhe 
përdoruesve;

d) harton dhe zbaton procedurat e Fallback-Recovery.

kREU V
VEpRIMTARIA opERAcIoNALE Në AEch

NENI 13
opERAcIoNET E hApJES Së DITëS

hapja e ditës së punës së sistemit AEch, kryhet si më poshtë: 
 
1. DTI starton sistemin AEch qendror dhe AEch pjesëmarrës, çdo 

fillim dite pune.
2. DSp ndryshon statusin e sistemit AEch qendror në “hapur për 

Aktivitet” në orarin e përcaktuar në shtojcën B të rregullores “për 
funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël 
(AEch)“.

3. DTI kontrollon funksionimin e ndërfaqeve të mëposhtme :
a. AEch – AIpS; 
b. AEch pjesëmarrës - AEch qendror;
c. boa.aech SWIFTNet FileAct – AEch.
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NENI 14
opERAcIoNET E MBYLLJES Së DITëS

Mbyllja e ditës së punës së sistemit AIpS kryhet si më poshtë vijon:

1. DSp ndryshon statusin e sistemit AEch në “Mbyllje e ditës”, në 
orarin e përcaktuar në shtojcën B të rregullores “për funksionimin 
e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)“. 

2. DTI realizon procedurat e mëposhtme të mbylljes së sistemit:
a) kryen backup të përditshëm, në disk, të databazës së sistemit 

primar AEch qendror;
b) kontrollon hapësirën në disk në sistemin AEch qendror;
c) kontrollon log-files të ditës së punës në sistemin AEch pjesëmarrës 

dhe AEch qendror.

NENI 15
MoNIToRIMI I SISTEMIT

Monitorimi i sistemit bëhet bashkërisht nga DSp dhe DTI.

1. DSp monitoron gjendjen e sistemit gjatë gjithë ditës së punës 
dhe në veçanti:

a. hapjen dhe mbylljen e ditës së punës;
b. klerimin e të gjitha pagesave në sistem, brenda ditës së punës;
c. ekzekutimin e seancave të kleringut;
d. shlyerjen e rezultatit të kleringut në sistemin AIpS në oraret e 

përcaktuara;
e. statusin e pagesave në sistemin AEch qendror dhe AEch 

pjesëmarrës.
2. DTI monitoron:
a. log filet në fund të ditës së punës;
b. procedurën e mbylljes së ditës së punës;
c. statusin e shërbimeve gjatë hapjes/mbylljes së ditës së punës.
3. Në rast se DSp gjatë monitorimit të aktivitetit ditor vë re anomali, 

menjëherë raporton pranë DTI me e-mail dhe me mjete të tjera 
komunikimi.

4. DTI, pasi regjistron anomalinë e njoftuar sipas pikës 3 të këtij 
neni, nis veprimet për zgjidhjen e saj. Në rast se zgjidhja e 
anomalisë është jashtë mundësive teknike dhe kompetencave të 
këtij departamenti, atëherë ky departament njofton shoqërinë IT 
me qëllim zgjidhjen e saj.

NENI 16
VEpRIMET E BANkëS Së ShqIpëRISë SI pJESëMARRëSE E SISTEMIT AEch

1. Veprimet e iniciuara nga Banka e Shqipërisë si pjesëmarrëse 
e sistemit hidhen në sistemin AEch pjesëmarrës të Bankës së 
Shqipërisë nga DSp, dhe përfshijnë:
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a. instruksionet e pagesave me vlerë të vogël dhe debitimet direkte 
të paraqitura nga DkF; 

b. veprimet e degëve të Bankës së Shqipërisë;
c. veprimet e Shtypshkronjës së Bankës së Shqipërisë; 
d. veprimet e Ministrisë së Financës sipas nenit 16 të kësaj 

rregulloreje.
2. Veprimet e mbërritura në favor të Bankës së Shqipërisë, në 

veçanti:
a. veprimet e transferimit të bonove të thesarit;
b. veprimet e gjobave ose kamatë vonesave për bankat, të sjella 

nga Departamenti i Mbikëqyrjes;
c. veprimet për DkF për shitjet dhe shërbimet e Bankës së Shqipërisë 

ndaj të tretëve;
d. veprimet për DkF në lidhje me shlyerjen e kësteve të kredisë nga 

ish punonjësit dhe punonjësit e Bankës së Shqipërisë.
3. DSp ndjek ciklin e plotë të procesimit të: 
a. pagesave të iniciuara nga Banka e Shqipërisë që përfshin:
i. kalimin e instruksioneve të pagesave në sistemin e pjesëmarrësit 

të Bankës së Shqipërisë,
ii. përfundimin e seancës së kleringut, ku ndodh shlyerja e 

instruksioneve të pagesave,
iii. kalimin në llogaritë përkatëse në AIpS; 
b. kalimit në llogaritë përkatëse në AIpS, pas përfundimit të seancës 

së kleringut për pagesat në mbërritje.

NENI 17
VEpRIMET E BANkëS Së ShqIpëRISë pëR MINISTRINë E FINANcAVE 

Bazuar në nenin 30 të rregullores “për funksionimin e sistemit të 
klerimit të pagesave me vlerë të vogël AEch“:

1. MF është pjesëmarrës i tërthortë në sistemin AEch.
2. MF shlyen në sistemin AIpS nëpërmjet llogarisë së saj në Bankën 

e Shqipërisë.
3. DTI është përgjegjës për:
a. mirëmbajtjen e serverit MF AEch pjesëmarrës;
b. integritetin e të dhënave që do përmbajë ky server;
c. procesin e aksesimit nga DSp, të filet për import të ardhur nga MF; 
d. dërgimin e ‘statement file’ pas çdo seance klerimi nga sistemi 

MF AEch pjesëmarrës;
e. dërgimin e ‘error reporting’ pas çdo seance klerimi nga sistemi 

MF AEch pjesëmarrës;
f. dërgimin e ‘error reporting’ pas çdo procedure importimi jo të 

suksesshme në sistemin MF AEch pjesëmarrës.
4. DSp është përgjegjës për:
a. monitorimin e pagesave të listuara në MF AEch pjesëmarrëse;
b. ndjekjen e kalimit të instruksioneve të pagesave të MF-së nga 

MF AEch pS në AEch qendror;
c. miratimin e pagesave të MF-së në sistemin AEch qendror;
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d. ndjekjen e procesit të klerimit të pagesave të MF në sistemin 
AEch qendror;

e. ndjekjen e shlyerjes së këtyre pagesave në sistemin AIpS.

NENI 18
ASISTENcA E BANkëS Së ShqIpëRISë pëR SISTEMIN AEch MBI 

pRoBLEMET E hASURA

1. Në rast të verifikimit nga përdoruesit të ndonjë problemi në 
sistemin AEch gjatë një dite pune, informohen menjëherë 
specialistët e DTI të ngarkuar për administrimin e sistemit AEch 
të cilët regjistrojnë informacionin në lidhje me: 

a. të dhëna që lidhen me dërguesin e informacionit; 
b. datën dhe orën;
c. përshkrimin e problemit;
d. tipin dhe prioritetin. 
2. Në varësi të tipit të problemit bëhet kategorizimi i tij dhe 

përshkallëzimi përkatës.
3. Në rast se problemi del jashtë të drejtave dhe kapaciteteve të 

DTI, ndiqen procedurat e suportit me shoqërinë IT.
4. DTI me kërkesë të bankës pjesëmarrëse kryen krijim, aprovim, 

modifikim dhe fshirje të përdoruesve.
5. DTI në rast të ndërprerjes së lidhjes boa.aech SWIFTNet FileAct 

vendos në AEch qendror filet e bankës pjesëmarrëse, të 
dërguara me mbajtës elektronikë dhe e-mail, dhe i dërgon asaj 
me po të njëjtat mjete filet për AEch pjesëmarrës.

6. DTI asiston bankat pjesëmarrëse në problemet me software-n e 
sistemit AEch pjesëmarrës..

7. DSp asiston bankat pjesëmarrëse në problemet e tyre të hasura.
8. DSp me kërkesë të bankës pjesëmarrëse kryen miratimet e batch-

ve të saj në sistemin AEch qendror.

NENI 19
NDRYShIMI I oRAREVE Të SISTEMIT

1. DSp ndryshon oraret në sistem në përputhje me nenin 24 të 
rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AEch)“ në rastet e mëposhtme:

a. në situata emergjence të sistemit AEch;
b. për nevoja të Bankës së Shqipërisë;
c. sipas kërkesës së pjesëmarrësit në rrethana kritike.
2. DSp lajmëron për oraret e reja pjesëmarrësit e sistemit AEch, 

me e-mail, mesazh SWIFT ose me faks.

NENI 20
ARkIVIMI

DTI realizon arkivimin e të dhënave si më poshtë vijon:
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1. Arkivimin në disk të databazës së sistemit AEch primar, në çdo 
fund dite. 

2. Arkivimin e informacionit në mbajtës elektronikë sipas pikës 1, 
dhe lirimin e hapësirës në disk në fund të javës..

3. Arkivimin e sistemit operativ, databazës dhe aplikimit në sistemin 
primar AEch në mbajtës elektronikë në fund të çdo jave si dhe 
të sistemit backup të AEch në mbajtës elektronikë në fund të 
çdo muaji.

4. Arkivimin e të dhënave të aksesueshme nga ndërfaqja e aplikimit 
të sistemit AEch në mbajtës elektronikë dhe fshirjen e këtyre të 
dhënave nga disku.

5. Arkivimin e përmuajshëm të databazës së sistemit AEch 
pjesëmarrës primar në mbajtës elektronikë. 

6. Arkivimin çdo 15 ditë të direktorisë aech_ws\data\ws\backup\
payments i sistemit AEch pjesëmarrës primar në mbajtës 
elektronikë.

7. Arkivimin e log files dhe i fshin këto të dhëna nga disku.
8. Fshirjen nga sistemi AEch primar të e-mail-eve më të hershme 

se 3 muaj.

NENI 21
VEpRIMET pëR TARIFIMIN E ShëRBIMEVE Të SISTEMIT AEch

Banka e Shqipërisë faturon pjesëmarrësit për detyrimet e tyre në 
sistemin AEch. Llogaritja e këtyre shumave bëhet nëpërmjet modulit 
BILL të këtij sistemi.

DSp:

1. është përgjegjës për rregullimin e parametrave të këtij moduli, 
në përputhje me vendimin e këshillit Mbikëqyrës për “Miratimin 
e tarifave të përdorimit të sistemit shqiptar të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël - AEch”.

2. Monitoron procesin e faturimit.
3. Ndjek:
a. llogaritjen e tarifave periodike dhe “Shërbime të tjera”;
b. gjenerimin e transaksioneve të mbledhjes së tarifave ditën e parë 

të muajit pasardhës;
c. shlyerjen automatike të tyre në llogaritë e pjesëmarrësve në AIpS 

në ditën e dytë të muajit pasardhës;
d. dërgimin e faturave mujore tek pjesëmarrësit.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

��2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ���

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 9

shtator 2007

vëllimi 9
numër 9
shtator 2007

��2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ���

kREU VI
EMERgJENcAT Në SISTEMIN AEch

NENI 22
SITUATAT E EMERgJENcëS Në SISTEMIN AEch DhE MASAT që 

NDëRMERREN

1. DTI dhe DSp administrojnë në bashkëpunim me njëri-tjetrin 
situatat e emergjencës në përputhje me procedurat e përcaktuara 
në rregulloren “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AEch)“, për ngjarjet e paparashikuara.

2. përveç rasteve të parashikuara rregulloren “për funksionimin e 
sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)“ situatë 
emergjence përbën edhe:

a. ndërprerja e funksionimit të sistemit AEch qendror; 
b. ndërprerja e funksionimit të sistemit AEch pjesëmarrës; 
c. ndërprerja e lidhjes së internetit;
d. ndërprerja e shërbimit boa.aech SWIFTNet FileAct;
e. ndërprerja e funksionimit të rrjetit të brendshëm; 
f. mosfunksionimi i ndërfaqeve midis aplikimeve SWIFT-AEch-AIpS.
3. Në rast se vërehet një nga situatat e emergjencës, DTI informon 

DSp dhe merr masa për zgjidhjen e saj. Në bashkëpunim me 
DSp, DTI shpall situatën e emergjencës. 

4. Në rast se për shkak të situatës së emergjencës, rivënia në punë 
e sistemit AEch pjesëmarrës është e pamundur, DTI realizon 
procedurat për kalimin në sistemin backup AEch pjesëmarrës.

5. Në rast se për shkak të situatës së emergjencës, rivënia në 
punë e sistemit AEch qendror është e pamundur, DTI realizon 
procedurat për kalimin në sistemin backup AEch qendror.

6. Menjëherë pas konstatimit të një situate emergjence, DTI merr 
masat e nevojshme për zgjidhjen e saj. Në rast se brenda 
30 minutave situata nuk zgjidhet, njoftohen pjesëmarrësit e 
drejtpërdrejtë me mesazh SWIFT, faks apo e-mail, kur ndërprerja 
ndikon tek ata.

7. DSp realizon administrimin e operacioneve që lidhen me 
zgjidhjen e gjendjes si dhe me vazhdimin e aktivitetit.

8. DTI në bashkëpunim me DSp, instrukton pjesëmarrësit për hapat 
që duhet të ndjekin për vazhdimin e veprimeve operacionale.

9. Menjëherë pas zgjidhjes së situatës së emergjencës njoftohen 
pjesëmarrësit me mesazh SWIFT, faks apo e-mail për vazhdimin 
e operacioneve të ditës së punës.

10. Veprimet që ndërmerren për zgjidhjen e situatës së emergjencës, 
janë në përputhje me kapitullin VI të rregullores “për funksionimin 
e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)”.
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NENI 23
FoRcA MADhoRE

1. Në shfaqjen e forcave madhore, të cilat kërkojnë ndalimin e 
funksionimit të sistemit AEch sipas përcaktimeve të rregullores 
“për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AEch)”, drejtuesit e DTI dhe të DSp ndërmarrin hapat 
e nevojshëm për ndalimin e menjëhershëm të funksionimit të 
sistemit AEch, në mënyrë që të mbrojnë pajisjet, të dhënat si 
dhe komponentë të tjerë mbështetës të tij.

2. Me përfundimin e ngjarjeve që përbëjnë forcë madhore dhe 
shkaktojnë emergjencën, DTI dhe DSp ndërmarrin hapat e 
nevojshëm për rifillimin e operimit të sistemit AEch, duke 
monitoruar dhe duke kontrolluar në mënyrë të hollësishme 
transaksionet e hyra në sistemin AEch.

3. DTI dhe DSp ndërmarrin analiza mbi aktivitetin dhe mbi 
bashkëveprimin e njësive të bankës në gjendjen e emergjencës 
si dhe mbi sjelljen e tyre gjatë përpjekjeve për të mundësuar 
rioperimin e sistemit. kur shihet e nevojshme, propozohen dhe 
masa për përmirësim në të ardhmen, të procedurave apo të 
konfigurimeve të sistemeve dhe pajisjeve.

kREU VII
DISpoZITA Të FUNDIT

NENI 24
oRgANIZIMI I BRENDShëM

1. organizimi i brendshëm i punës brenda njësive organizative 
të Bankës së Shqipërisë të përcaktuara në këtë rregullore, për 
ushtrimin e funksioneve dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara nga 
dispozitat e kësaj rregulloreje, përcaktohet nëpërmjet manualeve 
përkatëse të punës për çdo njësi organizative përbërëse si dhe në 
përshkrimet e vendeve të punës të çdo punonjësi përkatës. 

2. Manualet dhe përshkrimet e vendeve të punës, të parashikuara 
në pikën 1 të këtij neni, hartohen në përputhje me manualet e 
përdorimit të sistemit AIpS dhe me dispozitat e rregulloreve të 
brendshme të departamenteve përkatëse, dhe miratohen nga 
Zëvendësguvernatori i parë i Bankës së Shqipërisë. 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN FULLANI
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ShToJcA A

kalendari i anëtarësimit në sistemin AEch

Fazat e anëtarësimit në sistemin AEch përgjegjësitë Data e 
fillimit

Data e 
perfundimit

FAZA E pARë : Blerja e hardware dhe software; instalimi i tyre:   
1. pjesëmarrësi do të sigurojë: Banka kandidate
a. serverin e AEch pjesëmarrësit si në specifikimet 
teknike në “Server technical specifications for pS in AEch 
participant Technical Requirements v1.0.doc “;

Banka kandidate

b. S.W.I.F.T Starter Set ose ndërfaqe të tjera të komunikimit me rrjetin 
Swiftnet (Tipi i ndërfaqes do përcaktohet në bisedime me kompaninë SWIFT); Banka kandidate

c. kompjuter personal (pc) që do shërbejë si webstation i 
sistemit AEch qendror. ky kompjuter mund të jetë i njëjtë 
me webstation monitorues të AIpS ose tjetër;

Banka kandidate

d. ndërfaqet e Serverit pSAEch pjesëmarrës me aplikimet e tij të brendshme; Banka kandidate
2. BSh do të sigurojë : 
a. lexuesit e kartave (cards Readers), kundrejt pagesës; DTI
b. kartat e sigurisë për vendosjen e çertifikatave 
(Smart cards), kundrejt pagesës; DTI

c. pS Software, falas; DTI
d. VpN Software, falas; DTI
e. dokumenta të nevojshme si manuale, udhëzues, rregullore, etj..., falas. DTI, DSp
FAZA E DYTë: Testimi dhe Trajnimi:
1. Anëtarësimi në shërbimin test boa.aech!p të SWIFTNET Fileact për AEch:
a. kandidati për pjesëmarrës duhet të plotësoje online 
në internet formsin përkatës në www.swift.com; 

Banka kandidate

b. Banka e Shqipërisë miraton online formsin e kandidatit; Banka e Shqipërisë 
Aprovuesit e miratuar, 

c. kompania SWIFT shton kandidatin në AEch cUg të boa.aech!p. SWIFT
2. Testimi i shkëmbimit të skedareve në boa.aech!p ndërmjet 
Bankës së Shqipërisë dhe bankës kandidate; DTI, banka kandidate

3. Banka e Shqipërisë do trajnojë 2 ose 3 punonjës të kandidatit 
në sistemin AEch qendror dhe AEch pjesëmarrës; DTI DSp

4. kandidati do të përgatisë formularët VpN për ambientet e testimit. Banka kandidate
5. Banka e Shqipërisë do të përgatisë përdoruesit në AEch 
qendror TEST, VpN, dhe çertifikatat përkatëse. DTI

6. Banka e Shqipërisë do të instalojë në ambientet e 
pjesëmarrësit software e AEch pjesëmarrës dhe VpN. DTI

7. kandidati në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë do 
ekzekutojë scriptin e testimit dhe do ta firmosi atë.

Banka kandidate 
DTI, DSp

FAZA E TRETë: përgatitja e dokumentave rregullative:
1. pjesëmarrësi do përgatisë “Rregullat dhe procedurat e brendshme 
të AEch” së tij në përputhje me rregulloren “për funksionimin e 
sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AEch)” 

Banka kandidate

2. Dokumentacioni i përfunduar do të dorëzohet 
pranë Bankës së Shqipërisë për aprovim. Banka kandidate

3. Banka e Shqipërisë bën vërejtjet/modifikimet e saj nëse 
bien ndesh me këtë rregullore dhe të tjera të Bankës së 
Shqipërisë dhe ia pasqyron bankës kandidate.

DTI, DSp

4. Banka kandidate sjell në variant të fundit “Rregullat dhe procedurat 
e brendshme të funksionimit të sistemit AEch” të përpunuara, ku 
ka marrë parasysh tërë korrigjimet e Bankës së Shqipërisë.

Banka kandidate

FAZA e kATëRT: përgatitja për liVe Environment:
1. Banka e Shqipërisë përgatit dhe i dorëzon 
pjesëmarrësit çertifikatën e anëtarësimit. DSp

2. kandidati dhe Banka e Shqipërisë nënshkruajnë 
kontratën tip për pjesëmarrje në AEch. Banka kandidate, DSp
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3. Anëtarësimi në shërbimin LIVE boa.aech të SWIFTNET Fileact për AEch. 
a. pjesëmarrësi duhet të plotësoje online në internet 
formsin përkatës në www.swift.com; Banka kandidate

b. Banka e Shqipërisë miraton online formsin e pjesëmarrësit; Banka e Shqipërisë 
Aprovuesit e miratuar, 

c. kompania SWIFT shton pjesëmarrësin në cUg të boa.aech. SWIFT
4. Testimi i shkëmbimit të skedarëve në boa.aech SWIFTNet 
FileAcT ndërmjet pjesëmarrësit dhe Bankës së Shqipërisë. Banka kandidate, DTI

5. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Bankës së Shqipërisë 
formularët me kërkesa të Rregullores “për funksionimin e sistemit 
të klerimit të pagesave me vlerë të vogël - AEch” :

Banka kandidate

a. si në shtojcën D për pjesëmarrje në AEch qendror; Banka kandidate
b. si në shtojcën g për pajisje sigurie dhe përdorues në 
sistemin AEch qendror dhe AEch pjesëmarrës; Banka kandidate

c. si në shtojcën h për përdorues në VpN. Banka kandidate
6. pjesëmarrësi përgatit përdoruesit në sistemin AEch pjesëmarrës. Banka kandidate
7. pas aprovimit të kërkesave nga Banka e Shqipërisë krijohet profili i 
pjesëmarrësit në AEch qendror, përgatiten kartat e sigurisë me çertifikatat 
e përdoruesve, krijohen përdoruesit në ambientin Aech qendror LIVE, 
krijohen përdoruesit në VpN, i dorëzohen pajisjet e sigurisë pjesëmarrësit.

DSp,DTI

8. Banka e Shqipërisë përcakton ditën e kalimit live të pjesëmarrësit 
dhe njofton me e-mail të gjithë pjesëmarrësit e sistemit AEch. DSp, DTI

9. kalimi live. Banka kandidate, 
DSp, DTI
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ShToJcA B
koNFIDENcIAL

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I SISTEMEVE Të pAgESAVE

këRkESë pëR ApRoVIM pRoFILI pëRDoRUESI Në AEch

Tiranë, më / /

kujdestari: D E p A R T AM E N T I I S I S T EM E V E T ë p Ag E S A V E

Departamenti:

Sektori:

Drejtuesi i departamentit 
që bën kërkesën

(_______________)
      
punonjësi:_________me detyrë________ë bëhet përdorues i profilit:

NR  SISTEMI AEch qENDRoR gRUpI pERDoRUES
profili për përdoruesit e Bankës së Shqipërisë

1 profil_monitorues_BoA BoA
2 profil_IT ( IT ) BoA
3 BoA_ payment _User ( pagesat ) BoA
4 Administrator i sistemit AEch ( pagesat ) BoA

Banka e Shqipërisë si pjesëmarrëse
5 participant_payment_User_STAN ( pagesat ) STAN
6 participant_payment_Monitor_STAN ( pagesat ) STAN
NR SISTEMI AEch pJESëMARRëS gRUpI pëRDoRUES
1 Aprovues_pagesash_AEch STAN
2 hedhës_pagesash_AEch STAN
3 Monitorues STAN
4 profil_IT STAN

 

kujdestari i sistemit

(________________________________)

Drejtori i Departamentit 
të Teknologjisë së 

Informacionit
(___________________)

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

punonjësi

Username Data Nënshkrimi (Firma)

krijoi

kontrolloi
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ShToJcA c
koNFIDENcIAL

BANkA E ShqIpëRISë
DEpARTAMENTI I SISTEMEVE Të pAgESAVE

Të DREJTAT SIpAS pRoFILEVE Në AEch pJESëMARRëS

Tiranë, më / /

Administrim i sistemit

hedhës_pagesash_
AEch

Aprovues_
pagesash_AEch Monitorues profil_IT

L1 Sh2 A3 E4 L Sh A E L Sh A E L Sh A E

1 kontrolli i sistemit

2 Sistem Log 

3 Administrim përdoruesish

4 Administrim grupesh

5 Administrim profilesh

Nr  pagesat
L Sh A E L Sh A E L Sh A E L Sh A E

1 Administrim i pagesave

2 Administrim Batch-esh

4 Importimi i Fileve Fin

5 Eksportimi i Fileve FIN 
në sistemet e brendshme

6 Eksportim pagesash 
në AEch qendror 

7 Eksportim i Fileve XML 
në sistemet e brendshme

8 Database Backup

9 Database Restore

10 parametrat e sistemit

11 Alias 

12 Administrim servisesh

      
kujdestari i sistemit

(________________________________)

Drejtori i Departamentit të 
Teknologjisë së Informacionit

(___________________)
     

�  lexues - të drejtat e të cilit përfshijnë:  list, Show, Monitor, View
2  Shkrues - të drejtat e të cilit përfshijnë:  Modify, rename, add, Block/unblock, Delete, remove, remove from Batch
� aprovues - të drejtat e të cilit përfshijnë:  approve
� ekzekutues - të drejtat e të cilit përfshijnë: run, enter, import, export, Backup, restore.
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 1, JANAR 
2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.01, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e “kalendarit të mbledhjeve dhe programit të punës të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2007””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.03, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes 
dhe të emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për 
qëllime numizmatike, nga Banka e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.04, datë 17.01.2007 “për një 
ndryshim në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 2, JANAR 
2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.05, datë 31.01.2007 “për 
miratimin e deklaratës së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2006”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.07, datë 31.01.2007 “për një ndryshim 
në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.08, datë 31.01.2007 “për zgjatjen 
e afatit njëvjeçar të vlefshmërisë së miratimit paraprak të licencës 
për të ushtruar veprimtari bankare, bankës së propozuar “Banka e 
parë e Investimeve-Shqipëri sh.a.”“.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 3, ShkURT 
2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.10, datë 14.02.2007 “për 
transferimin e pronësisë të një pjese të aksioneve të kapitalit 
aksioner të bankës credins sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.12, datë 14.02.2007 “për 
një ndryshim në vendimin nr. 93, datë 13.12.2006 të këshillit 
Mbikëqyrës “për miratimin e rregullores “Mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 01.03. 2007 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 4, pRILL 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.16, datë 04.04.2007 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
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dhe të anasjellta të riblerjes”.
2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 04.04.2007 “për 

miratimin e rregullores “për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 5, MAJ 
2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.19, datë 02.05.2007 “për miratimin 
e opinionit të Bankës së Shqipërisë “Mbi gjendjen e ekonomisë në 
tremujorin e parë të vitit 2007””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.20, datë 02.05.2007 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 6, 
qERShoR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 16.05. 2007 “për 
miratimin e rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 16.05.2007 “për 
disa ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe 
të anasjellta të riblerjes” të miratuar me vendimin nr. 93, datë 
13.12.2006 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të 
ndryshuar”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 16.05.2007 “për disa 
ndryshime në kontratën - tip “për marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes të letrave me vlerë”, miratuar me vendimin 
nr. 13, datë 09.02.2005 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, të ndryshuar”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 16.05.2007 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi kushtet e veçanta të punës në Bankën 
e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 26.02.2003 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 16.05.2007 “për një 
ndryshim në rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë” miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 64, 
datë 30.08.2006”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 06.06.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 06.06.2007 “për disa 
ndryshime në vendimin nr. 59, datë 26.07.2006 “për rishtypjen 
kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 06.06.2007 “për një 
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shtesë në vendimin nr. 95, datë 13.12.2006 “për miratimin e disa 
karakteristikave të konfigurimit të kartëmonedhës shqiptare me 
vlerë nominale 2000 lekë, me kurs ligjor””.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 06.06.2007 “Mbi 
konfigurimin e kartëmonedhës me vlerë nominale 2000 lekë, me 
kurs ligjor”.

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 06.06.2007 “për 
miratimin e transferimit të pronësisë së 80 për qind të aksioneve 
në kapitalin aksioner të Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a., 
nga fondi Shqiptaro-Amerikan i ndërmarrjeve tek Intesa Sanpaolo 
s.p.a., Itali”.

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 06.06.2007 “për 
miratimin e rregullores “për licencimin, organizimin, veprimtarinë 
dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor””.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 7, koRRIk 
2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 27.06.2007 “për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 27.06.2007 “për dhënien 
e licencës për të ushtruar veprimtari bankare “Bankës së parë të 
Investimeve, Albania sh.a.””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.36, datë 04.07.2007 “për 
miratimin e ndryshimit të pjesëmarrjes influencuese të aksioneve 
në Bankën popullore sh.a., nëpërmjet shitjes së 75 për qind plus 1 
aksion tek Societe generale, Francë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 18.07.2007 “për disa 
ndryshime në strukturën organizative të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 18.07.2007 “për 
miratimin e rregullores “për funksionimin e regjistrit të kredive në 
Bankën e Shqipërisë””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 18.07.2007 “për 
pranimin e depozitave të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në 
Bankën e Shqipërisë”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 19.07.2007 “për 
miratimin e Deklaratës së politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2007”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 19.07.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 8, 
ShTAToR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 29.08.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 29.08.2007 “për 
miratimin e transferimit të pronësisë të aksioneve të kapitalit 
aksioner të Bankës Italo Shqiptare sh.a., nga aksioneri Sanpaolo 
IMI S.p.A. tek aksioneri Intesa Sanpaolo S.p.A.”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 29.08.2007 “për 
lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe 
pagesave të Bankës së Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 29.08.2007 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 12.09.2007 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për strukturën e pagave bazuar në 
klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë” 
miratuar me vendimin nr. 108, datë 24.12.2003, i ndryshuar”.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-222230; 235568; 235569;

Faks : 355-4-223558
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Shtypur në Shtypshkronjën e Bankës së Shqipërisë.

Tirazhi : 370 kopje


