
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMI 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

 

I MBLEDHJES SË TRETË TË KOMITETIT KOMBËTAR TË SISTEMIT TË PAGESAVE (KKSP) 

e cila mbahet në Hotel Tirana International 

të martën, datë 09 Maj 2017, nga ora 09.00 deri 12.00 
 
 

A. Fjalë hyrëse dhe prezantimi i zhvillimeve më të fundit në fushën e inovacionit, 
sigurisë së pagesave me internet dhe zgjerimit të përdorimit të instrumenteve të 
pagesave. 

09:00-09:50 
 

Hyrje  
Paraqet: Banka e Shqipërisë 

 
09.00 – 09.10 – Kafe mirëseradhjeje 

 
09.10 – 09.20 – Kryetari i  KKSP,  Zj.  Elisabeta  Gjoni  në  fjalën  e  saj  hyrëse  do  të  përmendë  
disa zhvillime pozitive gjatë këtij viti, të lidhura më së shumti  me  ecurinë  e  projekteve  me  
Bankën Botërore dhe projekteve të reja të ndëmarra gjatë kësaj kohe më këtë institucion ashtu 
sikurse me asistencën e Bankës së Italisë si dhe disa mesazhe, kryesisht për industrinë bankare, në 
mbështetje të objektivave strategjike të komitetit. 

Prezantimi i zhvillimeve më të fundit në fushën e 
inovacionit, krimit kibernetik dhe mbështetjes së 
bizneseve në lidhje me përdorimin e 
instrumenteve të pagesave 

Për informacion 
Paraqet: 

• Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike 
• Ministria e  Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë 

dhe Sipërmarrjes 
• Ministria e Punëve të Brendshme 

 
09.20-09.30 Agjenda digjitale dhe reforma të reja – Ministria e Inovacionit dhe Administratës 
Publike do të prezantojë fillimisht rezultatet dhe arritjet në kuadër të agjendës digitale për 
periudhën 2013-2016 si dhe informacion mbi reformën për shërbimet publike. 

 
09.30-09.40 Nxitja e përdorimit/pranimit të instrumenteve të pagesave elektronike  në fushën     
e turizmit, tregtisë dhe shërbimeve – Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 
Sipërmarrjes. 

 
09.40-09.50  Nxitja   e  sigurisë  së  shërbimeve  bankare  dhe  financiare  –  Ministria e Punëve    
të Brendshme do të prezantojë një informacion të lidhur me fushën e krimit kibernetik si dhe 
ecurinë e projektit të regjistrit elektronik të Gjendjes Civile dhe Adresarit. 



B. Rezultate dhe rekomandime të projekteve të ndërmarra me Bankën Botërore dhe 
hapat e rradhës. 

 
09:50-10:20 

 

Zhvillimet më të fundit në projektet e 
ndëmarra me Bankën Botërore, si dhe hapat në 
vijim. 

 
Paraqet: 

• Banka Botërore 
• Banka e Shqipërisë 

 
09.50-10.10 Zj. Maria Teresa Chiementi – Grupi i Zhvillimit  të  Sistemeve  të  Pagesave  pranë  
Bankës Botërore, do të prezantojë një përmbledhje të rezultateve  dhe  rekomandimeve  të 
projekteve të ndërmarra me Bankën Botërore në fushën e përfshirjes financiare për  nga 
këndvështrimi i pagesave si dhe në lidhje me projektin e remitancave ndërkombëtare. 

 
10.10-10.20 Ndërhyrje nga Zj. Gjoni në lidhje me hapin e rradhës për implementimin e këtyre 
rekomandimeve që është hartimi i një strategjie për pagesat me vlerë të vogël. 

 
Dokumenta mbështetës dhe informues Banka e Shqipërisë, prezantim në ppt nga Banka Botërore 

 
C. Mbi hapat e ndërmarrë në përmbushje të kërkesave të strategjisë afatmesme të KKSP 

10.20-10.40 
 

Zhvillimet më të fundit në mbështetje të 
përdorimit të instrumenteve të pagesave si  
dhe projektet e ndërmarra në përmbushje të 
objektivave të strategjisë afatmesme të KKSP. 

 
Paraqet: 

• Shoqata Shqiptare e Bankave 
• Banka e Shqipërisë 

 
10.20-10.30 Z. Periklis Drougkas, Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave do të prezantojë risitë e 
prezantuara nga sektori bankar gjatë këtij viti në fushën e bankingut elektronik. 

 
10.30-10.40 Zj. Anjeza Beja, Drejtor i Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe 
Financës do të mbajë një prezantim mbi transpozimin e Direktivës së Sherbimeve të pagesave në 
tregun e brendshëm si dhe mbi dokumentin me rekomandime të autoritetit bankar europian (EBA) në 
lidhje me sigurinë e pagesave me internet. 

 
D. Miratimi i projekt rekomandimeve dhe të tjera 

10.40-11.00 
 

Rekomandimet për periudhën në  vijim  
Paraqet: Sekretariati 

10.40-10.50  Anëtarët ftohen të miratojnë dokumentin me projekt rekomandimet për autoritetet 
përkatëse për vitin në vijim si dhe datën e mbledhjes së rradhës. 

 
10.50-11.00  Pjesëmarrësit ftohen të diskutojnë mbi çështje me interes për KKSP dhe të cilat nuk janë 
parashikuar në këtë program. 

 
Drekë 11.00-12.00 – Ambientet e Hotel Tirana International 

 
 


